Додаток до «державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»
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Засновано у вересні 1993 року

27 липня 2016 р.

офіційне видання Фонду
державного майна України

Продаж пакетів акцій

Продаж об’єктів групи А

Управління конкурсного продажу та біржової діяльності,
т. 200-36-16

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про конкурс з продажу
пакета акцій публічного акціонерного товариства
«Одеський припортовий завод», що не відбувся

Призначений на 26 липня 2016 року конкурс з продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства «Одеський припортовий завод» (код за ЄДРПОУ
00206539), яке знаходиться за адресою: вул. Заводська, 3, м. Южне, Одеська
обл., 65481, інформаційне повідомлення про проведення якого було опубліковано
в газеті «Відомості приватизації» від 13.06.2016 № 47 (963), не відбувся у зв’язку з
відсутністю попиту потенційних покупців.
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КІРОВОГРАДСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

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 повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об'єкта: приміщення теслярсько-столярної майстерні площею 152,1 м2.
Адреса об'єкта: 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1.
Балансоутримувач: Приватне акціонерне товариство «Науково-виробниче
об’єднання «Етал», 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська,
1, код за ЄДРПОУ 05814256.
Відомості про об'єкт: приміщення теслярсько-столярної майстерні площею
152,1 м2 є частиною одноповерхової цегляної будівлі теслярсько-столярної майстерні; до складу приміщень входять приміщення цеху площею 145,5 м2 та підсобне приміщення площею 6,6 м2. Рік будівництва – 1963. Загальний стан приміщень
незадовільний, потребують проведення ремонтних робіт. Об’єкт розташований
на території ПрАТ «Науково-виробниче об’єднання «Етал» (у глибині території без
власного окремого виїзду до доріг загального користування).
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 64 800,00 грн, ПДВ – 12 960,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 77 760,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10% від початкової ціни об’єкта – 7 776,0 грн.
Умови продажу: після укладення договору купівлі-продажу подальше використання об’єкта визначає покупець.
Продаж об’єктів здійснюється за грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184500900021, код 13747462,
ГУДКСУ у Кiровоградськiй областi, МФО 823016, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровоградській області.
Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта вносяться на рахунок
№ 37319062002681, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172,
податковий номер 13747462, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровоградській області.
Кінцевий термін приймання заяв – 15 серпня 2016 року.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних
центрів» (http://www.nmac.net.ua) 19 серпня 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 р. за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства
Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://
www.nmac.net.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані надіслати на адресу філії «Кіровоградський аукціонний центр»
Публічного акціонерного товариства Державна акціонерна компанія «Національна
мережа аукціонних центрів» (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, офіс 303) 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 за місцем його знаходження, в робочі дні отримати додаткову інформацію у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою:
25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 706, тел. (0522) 33-25-79, 33-24-00.

Назва об'єкта: окреме індивідуально визначене майно – нежитлова будівля
загальною площею 60,4 м2 (літ. «А-1»).
Адреса об'єкта: 81300, Львівська обл., м. Мостиська, вул. Промислова, 38.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об'єкт: одноповерхова будівля розташована на околиці населеного пункту. Рік побудови – 1952. Висота приміщень – 2,45 м, фундаменти бутові,
стіни та перегородки цегляні, перекриття дерев’яне, покрівля – шифер, підлога
дощата, прорізи (дверні) дерев’яні прості, оздоблення – штукатурка, просте пофарбування, мережа електрифікації непридатна. Будівля не використовується
більше 5 років, не опалюється.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 52 500,00 грн, ПДВ – 10 500,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 63 000,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 6 300,00 грн.
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 – 15.08.2016 до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі «Українська
міжрегіональна спеціалізована» 19 серпня 2016 року. Час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 р. № 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. Костянтинівська, 2а) 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 в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а),
тел. (044) 337-23-61, 337-23-62 та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об'єкта: окреме індивідуально визначене майно – нежитлова будівля,
літ. А-3, загальною площею 1 080,4 м2 разом із земельною ділянкою.
Адреса об'єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, просп. Шевченка, 3б.
Балансоутримувач: Відділ Держгеокадастру у м. Червонограді Львівської області. Код за ЄДРПОУ 39873719.
Адреса балансоутримувача: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. С.
Бандери, 4.
Відомості про об'єкт: будівля розташована в наближеній до центральної частини м. Червонограда та перебуває в незадовільному стані, а саме: відсутня частина
конструкції даху та покриття з металочерепиці, відсутні дверні та віконні заповнення, зруйновані всі інженерні комунікації (електрика, водопостачання, каналізація,
опалення та газопостачання), наявні сліди сирості та ураження грибком на стінах.
Часткове руйнування цегляної кладки.
Площа земельної ділянки – 0,2006 га. Кадастровий номер земельної ділянки
4611800000:02:008:0001. Цільове призначення: для будівництва та обслуговування
будівель органів державної влади та місцевого самоврядування. Категорія земель:
землі житлової та громадської забудови.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 3 171 673,00 грн, у т. ч.: вартість будівлі –
2 017 300,00 грн, земельної ділянки – 1 154 373,00 грн. ПДВ – 634 334,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 3 806 007,60 грн, у т. ч. вартість будівлі – 2 420 760,00 грн, земельної ділянки – 1 385 247,60 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 380 600,76 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець.
Покупець має право на зміну цільового призначення земельної ділянки відповідно до чинного законодавства.
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 – 25.07.2016 до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі «Українська
міжрегіональна спеціалізована» 19 серпня 2016 року. Час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 р. № 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, оф.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 в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а),

Назва об'єкта: нежитлова будівля – магазин загальною площею 55,8 м2.
Адреса об'єкта: 37673, Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Петрівці,
вул. Жовтнева, 120б.
Балансоутримувач: ТОВ Агрофірма «Миргородська», код за ЄДРПОУ 36805165.
Адреса балансоутримувача: 37673, Полтавська обл., Миргородський р-н,
с. Петрівці, вул. Радянська, 16.
Відомості про об'єкт: об’єкт приватизації являє собою окремо розташовану будівлю загальною площею 55,8 м2, яка межує з територією підприємства. Рік побудови – 1993. Фундамент – цегла, щебінь; підлога – лінолеум; вікна дерев’яні; внутрішнє
оздоблення – шпалери, керамічна плитка; електрика, газопостачання наявні.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 21 320,00 грн, ПДВ – 4 264,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з ПДВ – 25 584,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. У встановлений договором купівлі-продажу строк сплатити ціну продажу
об’єкта приватизації.
2. У встановлений договором купівлі-продажу строк прийняти об’єкт приватизації.
3. Подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно.
4. Питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує самостійно в межах чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт.
5. Не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної ціни продажу.
6. Надавати продавцю матеріали, відомості, документи щодо виконання умов
договору.
7. Обов’язки покупця, передбачені договором, зберігають свою дію для осіб,
які придбають об’єкт приватизації у разі його подальшого відчуження протягом
строку дії таких зобов’язань.
8. Подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника всіх зобов’язань по договору виключно за згодою
державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ.
9. У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник
об’єкта приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього
права власності на об’єкт приватизації подати державному органу приватизації
копії документів, що підтверджують його право власності.
10. Договори про подальше відчуження об’єкта приватизації, обтяженого
зобов’язаннями, що визначені у договорі, підлягають нотаріальному посвідченню.
11. Відсутність погодження державним органом приватизації подальшого відчуження об’єкта приватизації є підставою для визнання правочинів щодо такого
відчуження недійсними.
Грошові кошти у розмірі 2 558,40 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ
22527015, банк одержувача: Державна казначейська служба України, МФО 820172,
р/р № 37318055009476.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від
09.09.2015 № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015
за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі 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 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
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Плата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області,
МФО 831019, р/р № 37185500900001.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» (https://аuction.uisce.com.ua.) 19
серпня 2016 року. Час початку торгів – 10.30, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Заява на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що
є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі
«Українська міжрегіональна спеціалізована» https://аuction.uisce com.ua. Термін
прийняття заяв – до 15 серпня 2016 року включно.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Полтавській
області за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 409, 418,
тел.: (0532) 56-35-55, 2-24-86.

РІВНЕНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об'єкта: нежитлові приміщення загальною площею 172,2 м2 в будівлі
колишньої котельні.
Місцезнаходження об’єкта: 34550, Рівненська обл., Сарненський р-н, смт Клесів, вул. Дзержинського, 32.
Балансоутримувач: ПрАТ «Клесівська ПМК-177», 34550, Рівненська обл., Сарненський р-н, смт Клесів, вул. Дзержинського, 32. Код за ЄДРПОУ 01037376.
Відомості про об’єкт приватизації: нежитлові приміщення загальною площею
172,2 м2 в будівлі колишньої котельні в одноповерховій цегляній будівлі. Об’єкт не
експлуатується. Наявний окремий вхід. Технічний стан основних конструктивних
елементів – ветхий, приміщення об’єкта потребують капітального ремонту. У будівлі відсутнє інженерне забезпечення. Об’єкт розташований в периферійній зоні
населеного пункту, в оточенні будівлі житлової та виробничої забудови.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 40 878,00 грн, ПДВ – 8 176,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 49 054,00 грн.
Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець; дотримання покупцем термінів оплати за придбаний об’єкт; дотримуватись санітарно-екологічних норм експлуатації об’єкта приватизації, правил пожежної безпеки та утримання прилеглої території
в належному санітарному стані; здійснити реєстрацію нерухомого майна, яке входить
до складу об’єкта, в установленому законом порядку; подальше відчудження об’єкта
аукціону за договором купівлі-продажу до моменту підписання сторонами підсумкового акта перевірки виконання умов договору можливе лише за згодою органу приватизації. У разі зміни власника об’єкта покупець повинен покласти всі зобов’язання за
договором на нового власника. Новий власник у двотижневий термін з дня переходу
до нього права власності на об’єкт подає до державного органу приватизації копії документів, що підтверджують перехід до нього права власності.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Покупець сплачує послуги нотаріуса.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Грошові кошти за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00
грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на рахунок
№ 37184006000095, банк УДКСУ в м. Рівному, МФО 833017, код за ЄДРПОУ
13989432, одержувач – РВ ФДМУ по Рівненській області.
Грошові кошти в розмірі 4 905,40 грн, що становить 10 % від початкової ціни
продажу об'єкта приватизації, вносяться на рахунок № 37314029008805 Державної казначейської служби України м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13989432,
одержувач – РВ ФДМУ по Рівненській області.
Кінцевий термін приймання заяв – 15 серпня 2016 року включно до 17.15.
Аукціон в електронній формі буде проведено 19 серпня 2016 року Українською універсальною біржею (www.uub.com. ua). 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 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.

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

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта разом із земельною ділянкою

Назва об'єкта: районна котельня.
Адреса об'єкта: 22600, Вінницька обл., Оратівський р-н, смт Оратів, вул. Сковороди, 9а.
Балансоутримувач: Управління капітального будівництва облдержадміністрації,
код за ЄДРПОУ 04011383, адреса: 21050, м. Вінниця, вул. Театральна, 14.
Відомості про об'єкт: районна котельня розташована в серединній частині селища, наближеній до периферії. Період будівництва: 1991 – 1994 рр. З моменту
зупинення будівництва об’єкт не охороняється, не законсервований. По об’єкту виконано: фундаменти та цоколь – залізобетон, стіни – залізобетонні колони (12 шт.),
зроблено перекриття з залізобетонних ребристих плит (48 шт.) розміром 1,5х6,0м.
Підлога, дах, покрівля будівництвом не виконувались. Вікон, дверей немає. Опалення та електрозабезпечення немає. На території об’єкта незавершеного будівництва будівельних матеріалів, виробів та конструкцій немає. Будівельна площа
котельні – 29,1х18,0, висота – 6,35 м, будівельний об’єм – 3 326,0 м3. Будівельна
готовність котельні на момент обстеження становить 22 %.
Відомості про земельну ділянку: площа – 0,1000 га. Кадастровий номер
0523155000:01:008:0308. Цільове призначення: для будівництва та обслуговування
будівель закладів комунального обслуговування. Категорія земель: землі житлової та громадської забудови. Обмеження та обтяження в використанні земельної
ділянки не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою без урахування ПДВ –
174 355,00 грн.
Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою з урахуванням ПДВ –
209 226,00 грн, у т. ч. ПДВ – 34 871,00 грн, у т. ч. вартість земельних будівель
та споруд: без урахування ПДВ – 132 595,00 грн, з урахуванням ПДВ – 159 114,00
грн; вартість земельної ділянки: без урахування ПДВ – 41 760,00 грн, з урахуванням ПДВ – 50 112,00 грн.
Умови продажу: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу; завершити будівництво
протягом 5 років з моменту підписання акта приймання із можливою зміною його
первісного призначення; виконувати вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови об’єкта; подальше відчуження
ОНБ та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, можливе за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу,
виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за
їх виконанням; використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням відповідно до нормативно-правових актів та вимог державних органів, що погодили
проект відведення земельної ділянки під наглядом відповідних служб.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в
ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 20 922,60 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій
області.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 18.08.2016 включно
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 22.08.2016 Першою українською міжрегіональною товарною біржею, час початку аукціону – 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 до Першої української міжрегіональної товарної біржі на електронну адресу: pumtb@ukr.net до 17.00. Протягом двох
календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати
на адресу Першої української міжрегіональної товарної біржі (21050, м. Вінниця,
вул. М. Оводова, 46) 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.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
незавершеного будівництва (державна форма власності)

Назва об’єкта незавершеного будівництва: житловий будинок
Місцезнаходження: вул. Наливайка, 43, смт Верхнє Синьовидне, Сколівський
р-н, Львівська обл.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: триповерхова будівля з
підвалом у периферійній частині смт Верхнє Синьовидне. Відстань до основної
магістралі – 0,3 км. Загальна площа – 245,2 м2. Висота приміщень 1-го та 3-го поверхів – 2,6 м, 2-го поверху – 2,58 м, підвалу – 2,5 м. Фундаменти частково стрічкові
бетонні та бетонні блоки, стіни та перегородки цегляні не поштукатурені, заповнення дверних та віконних прорізів відсутнє. Дах шатровий покритий азбестоцементними листами по дерев’яній обрешітці. Покрівля місцями зруйнована. Загальний
фізичний стан об’єкта задовільний, з підвітреної сторони спостерігаються поодинокі тріщини в кладці, часткове вивітрювання розчину зі швів, окремі відколи та незначне розшарування окремих цеглин (внаслідок вітрової ерозії під дією погодних
умов). Впала зовнішня цегляна перегородка розміром 3х3 м. Зовнішні та внутрішні
комунікації тепло-,електро,- водопостачання та каналізація відсутні.
Ступінь будівельної готовності: 33 %.
Земельна ділянка: 800,0 м2, кадастровий номер 4624555300:01:001:0214.
Ціна об’єкта без ПДВ – 316 957,00 грн, ПДВ – 63 391,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 380 348,40 грн.

Продаж об’єктів групи Е
Управління конкурсного продажу та біржової діяльності,
т. 280-35-29
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж державної частки у статутному капіталі
товариства з обмеженою відповідальністю
«Оздоровчий комплекс – «Пролісок» на аукціоні
Найменування: державна частка у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Оздоровчий комплекс – «Пролісок», що становить 31,07 %
статутного капіталу товариства.
Місцезнаходження: 08711, Київська обл., Обухівський р-н, смт Козин,
вул. Солов’яненка, 369, тел. (044) 520-89-99.
Код за ЄДРПОУ 05503496.
Розмір статутного капіталу: 13 316 000,00 (тринадцять мільйонів триста шістнадцять тисяч) гривень.
Основний вид діяльності (за КВЕД): 85.11.3. діяльність санаторно-курортних
закладів.
Номінальна вартість пакета акцій: 4 137 281,20 (чотири мільйони сто тридцять
сім тисяч двісті вісімдесят одна гривня 20 коп.) гривень.
Початкова ціна продажу пакета акцій: 2 043 470,00 (два мільйони сорок
три тисячі чотириста сімдесят) гривень.
Площа земельної ділянки, на якій розташоване господарське товариство:
немає.
Засіб платежу: грошові кошти.
Показники економічної діяльності за останні три роки
Показник
2013 р.
2014 р.
2015 р.
Баланс активів і пасивів, тис. грн
1,00
1,00
1 001,70
Рентабельність, %
–
–
–
Вартість власного капіталу, тис. грн
1,00
1,00
1,00
Чистий прибуток (збиток), тис. грн
–
–
–
Обсяг реалізованої продукції, тис. грн
–
–
–
Показники господарської діяльності станом на 31 березня 2016 року
Показник
Середньооблікова чисельність працівників, чол.
Балансова вартість основних фондів, тис. грн
Знос основних фондів, тис. грн
Знос основних фондів, % від основних фондів
Дебіторська заборгованість, тис. грн

Значення показника
–
1 000,70
–
–
1,00

Показник
Кредиторська заборгованість, тис. грн
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне
середовище, утворення і розміщення відходів, стан земельної ділянки, природоохоронного обладнання та споруд, інформація про сплату екологічних
зборів та платежів (у разі їх наявності)

Продовження таблиці
Значення показника
1 000,7
відсутні

Умови аукціону.
Аукціон з продажу державної частки у статутному капіталі товариства
з обмеженою відповідальністю «Оздоровчий комплекс – «Пролісок», що
становить 31,07 % статутного капіталу товариства, буде проведено у Фонді
державного майна України 6 вересня 2016 року об 11.00 за адресою: м. Київ,
вул. Кутузова, 18/9, 3-й поверх, кімн. 303.
Реєстрація учасників аукціону буде проводитись у день проведення аукціону
з 10.00 до 10.50 за місцем проведення аукціону.
В аукціоні мають право брати участь особи, які можуть бути покупцями об’єктів приватизації згідно із статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна».
Аукціон буде проводитися відповідно до Порядку здійснення підготовки до
приватизації та продажу акцій (часток), що належать державі у статутних капіталах
господарських товариств, інших господарських організацій і підприємств, заснованих на базі об‘єднання майна різних форм власності та розташованих на території України або за її межами, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 22 травня 2012 року № 723 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 12 червня 2012 року за № 937/21249 (далі – Порядок).
Заява на участь в аукціоні за встановленою формою (додаток до Порядку) та
документи, що додаються до заяви, подаються до Фонду державного майна України
за адресою: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9 (поштою або у скриньку для вхідної
кореспонденції на першому поверсі Фонду державного майна України). Заява подається у трьох примірниках.
Кінцевий строк приймання заяв на участь в аукціоні – 31 серпня 2016 року.
Грошові кошти у розмірі 10 % початкової вартості продажу державної частки,
що становить відповідно 204 347,00 (двісті чотири тисячі триста сорок сім) гривень, перераховуються заявником окремим платіжним дорученням на рахунок
№ 37316021000058 в Державній казначейській службі України м. Києва, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 00032945, одержувач коштів – Фонд державного майна
України.
Реєстраційний внесок у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів
громадян, що становить 17,00 (сімнадцять) гривень, та кошти під час розрахунків
за придбану державну частку перераховуються на рахунок № 37183500900028 в
Державній казначейській службі України м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ
00032945, одержувач коштів – Фонд державного майна України.
До участі в аукціоні не допускаються юридичні особи та фізичні особи, визначені в частині третій статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна»,

Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі 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 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Заява на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Української універсальної
біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобова’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.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Отримати додаткову інформацію можна за адресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, 77,
тел.: (0362) 63-58-19, 26-25-56.

СУМСЬКА область
В інформації про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта державної власності – нежитлового вбудовано-прибудованого приміщення загальною
площею 68,0 м2, що перебуває на балансі ВАТ «Акціонерна компанія «Свема»,
за адресою: вул. Горького, 4, м. Шостка, Сумська обл., опублікованій в газеті
«Відомості приватизації» від 20.07.2016 № 58 (947) на стор. 2, абзаци 5, 6 та
7 слід читати:
«Ринкова вартість об’єкта без урахування ПДВ – 130 520,00 грн (у т. ч. вартість державної частки – 122 601,00 грн, вартість частки орендаря – 7 919,00 грн.)
ПДВ – 26 104,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 156 624,00 грн (вартість
державної частки – 147 121,20 грн, у т. ч. ПДВ  – 24 520,20 грн, вартість
частки орендаря – 9 502,80 грн, у т. ч. ПДВ – 1 583,80 грн).
Грошові кошти в розмірі 15 662,40 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.».

Грошові кошти в розмірі 38 034,84 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта незавершеного будівництва, вносяться на рахунок № 37316080000840,
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070, банк
одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 820172.
З об’єктом можна ознайомитися за адресою: вул. Наливайка, 43, смт Верхнє
Синьовидне, Сколівський р-н, Львівська обл.
Умови продажу об’єкта незавершеного будівництва:
завершення будівництва протягом 5 років без збереження первісного призначення
об’єкта; забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта;
питання землекористування покупець вирішує самостійно з органами місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства; подальше відчуження об’єкта
незавершеного будівництва можливе лише за умови збереження для нового власника
зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного
органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням; протягом одного року
з моменту підписання акта приймання-передання підготувати документи та здійснити
відповідні дії щодо переоформлення права забудовника на об’єкт приватизації; на вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будівництва об’єкта та
підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору надавати продавцю
для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання
умов договору; переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону якщо це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу
участь у цьому аукціоні; покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі
1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37180500900001, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070, банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
У призначенні платежу слід вказати за що сплачуються дані кошти.
Аукціон в електронній формі буде проведено 19 серпня 2016 року Філією
«Львівський аукціонний центр» ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних
центрів» (електронна адреса: Filia.lac.nmac@ukr.net). Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 14.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 15 серпня 2016 р. до
18.00 включно.
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 25.09.2015 за № 1147/27592. Заява
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в
електронному вигляді до Філії «Львівський аукціонний центр» ПАТ ДАК «Національна
мережа аукціонних центрів» на електронну адресу: Filia.lac.nmac@ukr.net.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Філії «Львівський аукціонний центр» (вул. Сахарова, 46а, м. Львів, 79012) 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 17.04.1998 №772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Додаткову інформацію можна отримати у Філії «Львівський аукціонний центр»
ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» (м. Львів, вул. Сахарова, 46а,
тел./факс (032) 297-05-40, 297-05-41) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 17, тел./факс 255-38-55).

а саме: юридичні особи, власником більш як 25 відсотків акцій (часток, паїв) яких
є держава Україна; юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток,
паїв) та/або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент
держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, чи держава,
визнана Верховною Радою України державою-агресором; органи державної влади;
працівники державних органів приватизації; державні господарські об’єднання,
державні холдингові компанії, державні акціонерні товариства (компанії), їх дочірні
компанії та підприємства; особи, зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон
визначає Кабінет Міністрів України) чи країнах, включених FATF до списку країн,
що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним
шляхом; особи, які прямо чи опосередковано перебувають під контролем осіб,
кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є особи, визначені в цій
частині, або є пов’язаними особами таких осіб: юридичні особи чи пов’язані з ними
особи, зареєстровані в державі, визнаній Верховною Радою України державоюагресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства;
фізичні особи чи пов’язані з ними особи, які мають громадянство держави, визнаної
Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано
санкції відповідно до законодавства.
Також не допускаються до участі в аукціоні особи, щодо яких застосовані санкції
відповідно до вимог Указу Президента України від 16 вересня 2015 року № 549/2015,
яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від
2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та
інших обмежувальних заходів (санкцій), та Закону України «Про санкції».
Разом із заявою на участь в аукціоні подаються: інформація про потенційних
покупців об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих
бенефіціарних власників (контролерів) відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; для потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу
доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію); для потенційних покупців – юридичних осіб – інформація про
фінансово-майновий стан.
Потенційні покупці – юридичні особи зобов’язані подати державному органу
приватизації документ про розподіл статутного капіталу серед учасників.
Відповідальність за достовірність, повноту поданих документів та обов’язок
довести своє право на придбання об’єктів державної власності покладається на
покупця.
Ознайомитися з товариством з обмеженою відповідальністю «Оздоровчий
комплекс – «Пролісок» можна у робочі дні за його місцезнаходженням: 08711, Київська обл., Обухівський р-н, смт Козин, вул. Солов’яненка, 369.
З питань реєстрації учасників аукціону звертатися до Фонду державного майна України, Управління конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту
приватизації за телефонами (+38044) 200-35-29, 200-32-29, 200-36-56 у робочі дні
з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю та у передсвяткові дні – з 9.00 до 16.45).

КОНКУРСИ З відбору суб’єктів оціночної діяльності
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності

 Назва об’єкта оцінки: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Український державний науково-технічний центр антикризових технологій в промисловості». Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: державне підприємство «Український державний науково-технічний центр
антикризових технологій в промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
07300, Київська обл., м. Вишгород, вул. Межигірського Спаса, 6; тел. (045) 96541-93, e-mail: office@ukrntc.org. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом
продажу єдиного майнового комплексу за конкурсом з відкритістю пропонування
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ціни за принципом аукціону. Телефон замовника конкурсу (044) 285-12-74. Телефакс замовника конкурсу (044) 286-79-85. Електронна адреса замовника конкурсу:
ari@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) державного підприємства
«Український державний науково-технічний центр антикризових технологій в промисловості»: 72.19 дослідження і розробки у сфері інших природничих і технічних
наук. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком державного підприємства «Український державний науковотехнічний центр антикризових технологій в промисловості», од.: до 5 тис. одиниць,
зокрема: будівель – 2; транспортні засоби – 6; інші активи – 264. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу), тис. грн: 6 431,00 станом на 31.03.2016. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавер-

шених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на
31.03.2016, тис. грн: основних засобів – 4 776,00; нематеріальні активи – 247,00.
Кількість земельних ділянок: 1. Розмір земельної ділянки, усього: 0,9839 га. Місце
розташування земельної ділянки: 07300, Київська обл., м. Вишгород, вул. Межигірського Спаса, 6. Цільове призначення земельних ділянок: землі змішаного використання. Правовий режим земельних ділянок: право постійного користування.
Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, тис. грн: інформація відсутня.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.
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,
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зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190
(далі – Положення).
Замовник та платник послуг з оцінки – Фонд державного майна України
(01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
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 2 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у
тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності», а також спеціалізаціями:
2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та
нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж
професійної діяльності: не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів майнових прав та нематеріальних активів).
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.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: єдині (цілісні) майнові комплекси у
повному складі активів і зобов’язань; пакети акцій акціонерних товариств; частки
в майні господарських товариств (крім акціонерних товариств).
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна
України (вул. Кутузова, 18/9, фойє) до 18.00 4 серпня 2016 р.
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 (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133,
м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, кімн. 303) 10 серпня 2016 р. о 14.00.

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: нежитлове вбудоване приміщення № 114 площею
22,0 м2 на першому поверсі навчального корпусу. Балансоутримувач: Барський
коледж транспорту та будівництва Національного транспортного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 23000, Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Героїв Майдану, 7/32. 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 Школьнік Л. С.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком, шт.: 1 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 01.07.2016: відновна – 8 737,00 грн; залишкова –
3 389,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 54 площею
17,7 м2 на другому поверсі двоповерхового громадського будинку (літ. А).
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України у Тульчинському районі Вінницької області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 23600,
Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. Миколи Леонтовича (колишня
Леніна), 47. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою продовження строку 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 – Комунальне підприємство «Архітектурне планувально-проектне бюро». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком, шт.: 1 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 26.02.2013: відновна – 3 510,00 грн; залишкова –
2 272,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
№ 1 площею 12,0 м2 котельні (літ. Н), частина димової труби котельні (30%).
Балансоутримувач: Вінницький національний технічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку
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 – ПрАТ «Київстар». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: частина
приміщення, частина димової труби. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 20.06.2016: відновна – 10 064,60 грн; залишкова – 201,21 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
№ 16 площею 10,1 м2 на першому поверсі адмінбудівлі. Балансоутримувач:
Державна фіскальна служба України (об’єкт перебуває в оперативному користуванні Калинівської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління
ДФС у Вінницькій області). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 22400, Вінницька обл.,
Калинівський р-н, м. Калинівка, вул. В. Нестерчука (колишня Дзержинського), 32.
Мета проведення незалежної 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 Броновіцька Н. О. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком,
шт.: частина приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 01.07.2016: відновна – 5 248,72 грн; залишкова –
3 674,11 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 9 площею
8,4 м2 на першому поверсі адмінбудівлі (літ. А). Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України у Могилів-Подільському районі та м.
Могилів-Подільський Вінницької області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 24000,
Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, м. Могилів-Подільський, вул. Сагайдачного, 1/30. 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 – адвокат Каріта 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. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій станом на 01.07.2016: відновна – 2 396,00 грн; залишкова – 1 318,00 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.
 6. Назва об’єкта оцінки: окремо розташована 2-поверхова будівля побутового комплексу – кафе «Теремок – весела скриня» загальною площею
277,0 м2. Балансоутримувач: Вінницький національний технічний університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця, вул. Келецька, 100. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку
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 Пращук 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. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.07.2016: відновна – 229 205,00 грн; залишкова – 146 688,00
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 01 – 1,9 м2,
№ 02 – 14,4 м2, № 03 – 19,3 м2, загальною площею 35,6 м2 в одноповерховому гаражі (літ. Б). Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби
України в Оратівському районі Вінницької області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
22600, Вінницька обл., Оратівський р-н, смт Оратів, вул. Леніна, 107. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження
строку 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 Педорич А. В. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 3
приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій станом на 01.01.2014: відновна – 976,50 грн, залишкова – 488,50 грн.
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ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності

 Назва об’єкта оцінки: необоротні активи Державного підприємства «Тепличний комбінат». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне
підприємство «Тепличний комбінат». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 71502, Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Комунальна, 1; 55001, Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, вул. Промисловий майданчик, 37; 34400, Рівненська обл., м. Кузнецовськ, вул. дорога Теплична, 5; 34400, Рівненська обл., м. Кузнецовськ, мкр-н
Північний, Промислова зона, 33; 34400, Рівненська обл., Володимирецький р-н,
с. Березина; 30100, Хмельницька обл., м. Нетішин, вул. Енергетиків, 31. Мета проведення оцінки: формування статутного капіталу акціонерного товариства. Телефон
замовника конкурсу: (044) 285-12-74. Телефакс замовника конкурсу (044) 286-7985. Електронна адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) Державного підприємства «Тепличний комбінат»: 01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком Державного підприємства «Тепличний комбінат», од.: основних засобів: 190; нематеріальних активів: 2. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) Державного підприємства «Тепличний комбінат»: тис. грн: 39 867, 911, зокрема: статутний капітал:
39 992,14; непокритий збиток: – 124, 23. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.12.2015, тис. грн: основних засобів:
28 259, 55; інших необоротних активів: 15, 47. Кількість земельних ділянок: 6. Розмір
земельних ділянок, усього: 84,51 га. Місце розташування земельних ділянок: Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Комунальна, 1 – 24,8179 га (KOАТУУ2312500000);
Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, вул. Промисловий майданчик, 37 –
33,91 га (KOАТУУ4810800000); Рівненська обл., м. Кузнецовськ, вул. дорога Теплична, 5 – 14,7018 га (КОАТУУ5610700000); Рівненська обл., м. Кузнецовськ,
мкр-н Північний, Промислова зона, 33 – 2, 7908 га (KOАТУУ5610700000); Рівненська обл., Володимирецький р-н, село Березина, земля не відведена; Хмельницька
обл., м. Нетішин, вул. Енергетиків, 31 – 8,2917 га (КОАТУУ6810500000). Цільове
призначення земельних ділянок: землі сільськогосподарського призначення.
Правовий режим земельних ділянок: інформація відсутня. Нормативна грошова
оцінка земельних ділянок, тис. грн: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.08.2016.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затверНаявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
З метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, а також уникнення
зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів, максимальна ціна
надання послуг з оцінки:
об’єкта нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є
одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення,
дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 1 725,40
грн; окремо розташована будівля – 1 849,90 грн; комплекс будівель та споруд –
3 200,00 грн.
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 в 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.

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: частина даху площею 43,0 м2. Балансоутримувач: Новомосковський коледж Дніпропетровського державного аграрного університету.
Адреса: м. Новомосковськ, вул. Радянська, 236. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Лайфселл».
 2. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 45,7 м2. Балансоутримувач: Управління поліції охорони в Дніпропетровській області. Адреса:
Дніпропетровська обл., с. Васильківка, вул. Соборна (Леніна), 247. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Грабовський О. В.
 3. Назва об'єкта: частина нежитлового приміщення площею 12,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет».
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 40. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Павлова А. А.
 4. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 179,45 м2.
Балансоутримувач: ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпропетровськ,
просп. Газети «Правда», 3. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ПП «Атріум Груп».
 5. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 327,39 м2.
Балансоутримувач: Криворізький коксохімічний технікум НМетАУ. Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Революційна, 40. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ТОВ «ТІСО».
 6. Назва об'єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 7,5 м2. Балансоутримувач: Гірничо-електромеханічний коледж ДВНЗ «КНУ».
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, 37г. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –РВ ФДМУ по Дніпропетровській області Платник – ФОП Катуліна О. С.
 7. Назва об'єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 54,24 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Дніпропетровський індустріальний коледж». Адреса:
м. Дніпропетровськ, просп. С. Нігояна, 55. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – спортивно-технічний клуб Первинної громадської організації Товариства сприяння оборони України ВАТ «Дніпровський
машинобудівний завод».
 8. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 125,6 м2.
Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет залізничного
транспорта ім. ак. В. Лазаряна. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Лазаряна, 2. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПП «Інтерміст».
 9. Назва об'єкта: частини нежитлових вбудованих приміщень загальною площею 10,0 м2. Балансоутримувач: ДП «Криворізький державний цирк».
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. ХХІІ Партз’їзду, 10. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ФОП Корніха С. В.
 10. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 46,0 м2.
Балансоутримувач: ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод». Адреса: м. Павлоград, вул. Сташкова, 12в. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ФОП Книш О. П.
 11. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 148,1 м2.
Балансоутримувач: Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у
Дніпропетровській області. Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 12. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Наумець М. В.
 12. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 150,7 м2.
Балансоутримувач: 1936 окремий загін механізації ДССТ. Адреса: м. Кривий Ріг,
вул. Івана Сірка, 80. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ФОП Глоба Р. П.
 13. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 14,55 м2.
Балансоутримувач: 1936 окремий загін механізації ДССТ. Адреса: м. Кривий Ріг,
вул. Івана Сірка, 80. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ФОП Глоба Р. П.
 14. Назва об'єкта: замощення площею 1 200,0 м2. Балансоутримувач:
1936 окремий загін механізації ДССТ. Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Івана Сірка, 80.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП
Решотки Д. С.
 15. Назва об'єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 4,37 м2. Балансоутримувач: Нікопольська ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській
області Адреса: м. Нікополь, просп. Трубників, 27. Мета оцінки – визначення рин-

дженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190
(далі – Положення).
Замовник і платник послуг з оцінки – Фонд державного майна України (01133,
м. Київ, вул. Кутузова, 18/9).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо
вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті)
тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами 1 та 2.
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 5 років (для об’єктів у матеріальній формі); не менше 10
років (для оцінки цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів майнових прав та
нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності).
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.
Очікувана максимальна ціна надання послуг з оцінки – 50,00 тис. грн.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: необоротні активи підприємств, зокрема в галузі сільського господарства; будівлі (приміщення), споруди; машини, обладнання; колісні транспортні засоби; нематеріальні активи; земельні ділянки (речові
права на них); єдиний (цілісний) майновий комплекс; майновий комплекс.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна
України (вул. Кутузова, 18/9, фойє) до 18.00 4 серпня 2016 р.
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.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133,
м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, кімн. 303) 10 серпня 2016 р. о 14.00.

кової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області Платник – ФОП Фельдман О. О.
 16. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 142,2 м2.
Балансоутримувач: Дніпропетровський коледж транспортної інфраструктури.
Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Пушкіна, 77а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Батрак А. О.
 17. Назва об'єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 38,0 м2. Балансоутримувач: Криворізький коледж Національного авіаційного
університету. Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Туполєва, 5. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник ФОП Данько У. О.
 18. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 169,5 м2.
Балансоутримувач: Дніпродзержинський металургійний коледж. Адреса: м. Дніпродзержинськ, просп. Аношкіна, 86. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Батрак А. О.
 19. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 121,4 м2.
Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Миронова, 15. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ
«Науково-проектний центр ДТЕК».
 20. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 218,5 м2.
Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Малиновського, 76. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ТОВ «Теріван-Сервіс».
 21. Назва об'єкта: ігрове поле з трав’яним природнім покриттям площею
7 966,0 м2 та нежитлові приміщення павільйону спортивного комплексу площею 67,2 м2. Балансоутримувач: Дніпродзержинський державний технічний університет. Адреса: м. Дніпродзержинськ, вул. Дніпробудівська, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ГО «Футбольний клуб «Сталь».
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, а саме:
заяву 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; інформацію про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт та терміну виконання робіт (у календарних днях).
Регіональне відділення буде розглядати лише такі пропозиції учасників конкурсу, в яких термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення, архівної
та адміністративно господарської роботи за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ,
вул. Центральна, 6, кімн. 10 до 5 серпня 2016 р.
Конкурс відбудеться 11.08.2016 о 10.00 у регіональному відділенні,
телефон для довідок (056) 744-11-51.

ЖИТОМИРСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна

 Об’єкт оцінки № 1: нежитлове приміщення площею 6,1 м2 у будівлі службового блоку Міжнародного пункту пропуску «Виступовичі» Житомирської
митниці. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Овруцький р-н, с/р
Руднянська, автодорога Виступовичі (на Мозир) – Житомир (через Овруч), 19 км.
Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України. Користувач: Житомирська митниця ДФС (м. Житомир, вул. Перемоги, 25). Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.07.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по
Житомирській області; платник робіт з оцінки – ПАТ АБ «Укргазбанк».
 Об’єкт оцінки № 2: нежитлові приміщення площею 897,9 м2 будівлі гаража
(літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Максютова, 18е. Балансоутримувач: Управління агропромислового розвитку Житомирської обласної державної
адміністрації (м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 3/14). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.07.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по
Житомирській області; платник робіт з оцінки – ТОВ «Меджик КАП».
 Об’єкт оцінки № 3: нежитлові приміщення площею 19,1 м2 на першому
поверсі адміністративної будівлі (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., смт Ємільчине, вул. Соборна, 45. Балансоутримувач: Управління
державної казначейської служби України в Ємільчинському районі (Житомирська
обл., смт Ємільчине, вул. Леніна, 45). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Дата оцінки: 31.07.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – ФОП Борисюк О. В.
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016
року за № 60/28190, яка складається з підтвердних документів та конкурсної пропозиції претендента, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою (додаток
3 до Положення); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення); інформацію щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення)
разом із копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
(абзац 2 п. 4 розділу 1 Положення) (за наявності); пропозицію щодо ціни виконання
робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання
робіт (не більше 5 календарних днів), запечатану в окремому конверті.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у першому кварталі 2016
року» та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт повідомляємо,
що максимальна ціна послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною
комісією під час обрання переможця при оцінці об’єкта нерухомого майна, зокрема
декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), становить 1 725,40 грн, окремо розташована
будівля – 1 849,90 грн, комплекс будівель та споруд – 3 200,00 грн.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті окремо по кожному об’єкту оцінки до сектору організаційно-документального забезпечення РВ
ФДМУ по Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 17.00. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс
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з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування
цієї інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою:
м. Житомир, вул. 1 Травня, 20 (тел. для довідок 42-04-18).

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: нежитлові приміщення № 2, 14, 15 загальною
площею 67,3 м2 підвального поверху лабораторно-виробничого корпусу (літ.
А-2), реєстровий номер 33431745.1.АААДГЖ207. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 69104, м. Запоріжжя, вул. Чумаченка, 15в. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати
з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Державне підприємство «Запорізьке лісомисливське господарство». Платник робіт з
оцінки: ФОП Бодров Михайло Миколайович. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.07.2016. 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 даху триповерхової будівлі площею
8,29 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд.
50. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати з метою внесення змін до договору оренди. Балансоутримувач майна: РВ ФДМУ по Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «РадіоТаксі». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2016. 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: вбудоване в другий поверх будівлі відділення
перевезення пошти, реєстровий номер 21560045.800.АААЖЖБ191, нежитлове приміщення (літ. Б-2, приміщення № 52 та частини приміщень № 53,
46) площею 22,55 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп.
Соборний (просп. Леніна), 6б. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізька дирекція
Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта». Платник робіт з оцінки: Повне товариство «Гогун С. Ю. Гайдемський О. Б. Носік С. М. Ломбард
«Дует». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2016. 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: нежитлове приміщення № 20 площею 17,0 м2
та ґанок площею 1,5 м 2 одноповерхової будівлі, інвентарний номер
№ 103105567, реєстровий номер 02360576.31.АААДЕЕ941. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Вільнянськ, пров. Торговий, 2. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач майна: Головне Управління статистики у Запорізькій області.
Платник робіт з оцінки: ФОП Шостак Антоніна Юріївна. 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.
 5. Назва об’єкта оцінки: вбудоване в перший поверх адміністративної
будівлі (літ. А-2) нежитлове приміщення № 2 (у складі приміщень з № 1
до № 20 включно) загальною площею 181,0 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Запорізька обл., м. Кам’янка-Дніпровська, вул. 9 Травня, буд. 4 «А». Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Прокуратура Запорізької області. Платник робіт з оцінки: Управління
Державної пенітенціарної служби України в Запорізькій області. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 31.07. 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 нежитлового приміщення № 121 першого поверху п’ятиповерхової будівлі гуртожитку літ. АА1 загальною площею 4,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл. м. Бердянськ.
вул. Мазіна (Морська), 55. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький національний технічний
університет. Платник робіт з оцінки: ФОП Соляник Тетяна Леонідівна. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2016. 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: нежитлове приміщення № 3 одноповерхової будівлі
(літ. А) загальною площею 64,7 м2, що перебуває на балансі ТОВ «Масса Групп», та
не увійшло до статутного капіталу ВАТ «Завод «Гамма» в процесі приватизації. 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. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Масса Групп».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2016. 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.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з № 36 до № 45 включно
загальною площею 121,9 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі
(літ. А-10). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний
(Леніна), 77. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: ДП «Центр науково-технічної інформації та сприяння інноваційному розвитку України». Платник робіт з оцінки: ТОВ «Книжковий світ
БП». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2016. 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.
 9. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в четвертий поверх чотириповерхового блоку службових приміщень (літ. А, інвентарний номер 7902, реєстровий
номер 38727770.1.АААИБЕ743) нежитлові приміщення (частина приміщення
№ 450 площею 6,7 м2, приміщення № 451 площею 10,9 м2, приміщення № 452
площею 11,2 м2) загальною площею 28,8 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
71112, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. М. Горького, 6. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна:
Бердянська філія державного підприємства «Адміністрація морських портів України»
(Адміністрація Бердянського морського порту). Платник робіт з оцінки: ТОВ «АгроКласс». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2016. 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.
 10. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в перший поверх будівлі (літ. А-2)
нежитлові приміщення (приміщення № 1, частина коридору № 2, приміщення
№ 3) загальною площею 76,6 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька
обл., м. Мелітополь, вул. Олександра Невського, буд.18. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач
майна: Державний навчальний заклад «Мелітопольське професійне училище».
Платник робіт з оцінки: ФОП Харченко Ігор Григорович. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31.07.2016. 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.
 11. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення № 43 першого поверху п`ятиповерхової будівлі головного корпусу (літ.
А-5) площею 18,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 69104, м. Запоріжжя,
вул. Чумаченка, 21а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: державний заклад «Відділкова
клінічна лікарня станції Запоріжжя-2». Платник робіт з оцінки: ТОВ «САНТЕ». Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2016. Контактні телефони:
відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-0750 (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 України 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. 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 потрібно 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, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копія серти-
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фіката 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) конкурсну пропозицію претендента, яка подається в запечатаному окремому конверті і має містити пропозицію 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.
Документи, подані на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти,
до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть. У разі невідповідності,
неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання, претендент до
участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50, каб. № 22, каб. № 16.
Телефони для довідок: (061) 226-07-50, 226-07-66, 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу організаційнодокументального та інформаційного забезпечення РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб. № 9) до 05.08.2016 (включно).
Конкурс відбудеться 11.08.2016 о 10.00 у РВ ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. № 35.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Нежитлова будівля (магазин) загальною площею 198,0 м2, що обліковується на балансі Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної
промисловості «Укрспирт», за адресою: Івано-Франківська обл., Коломийський
обл., с. Гвіздець, вул. І. Франка, 67. Запланована дата оцінки: 31.07.2016. Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській
області. Платник оцінки – ФОП Чабанюк М. Я.
 2. Частина приміщення першого поверху адміністративного корпусу
6А загальною площею 2,35 м2, що обліковується на балансі державного підприємства «Виробниче об’єднання «Карпати», за адресою: м. Івано-Франківськ,
вул. Галицька, 201. Запланована дата оцінки: 31.07.2016. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник
оцінки – ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України».
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку надання послуг
з оцінки (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо
практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з
оцінки майна і підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075).
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів, що буде розглядатись
конкурсною комісією під час обрання переможця не повинна перевищувати: для
об’єкту нерухомого майна (нежитлових приміщень) – 1 725,40 грн; для окремо
розташованої будівлі – 1 849,90 грн. Строк надання послуг з оцінки об’єктів не
повинен перевищувати 5 календарних днів.
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою
формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); документи, в яких зазначено
правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо надаватимуть послуги з оцінки майна; документи, що підтверджують право на надання таких послуг;
інформація про претендента за встановленою формою (відповідно до Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075). Інформація про претендента містить: відомості про діяльність
претендента (рік заснування, перелік робіт з оцінки, наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо), іншу інформацію щодо досвіду
у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу); інформацію про
оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація,
стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі можуть бути
допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта
оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами з оцінки майна та
спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає рішення
щодо недопущення його до участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою
заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ по ІваноФранківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування
цієї інформації о 10.00 у кабінеті № 315 у приміщенні РВ ФДМУ по ІваноФранківській області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48,
телефон для довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для довідок
55-31-39.

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кіровоградській області про оголошення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 18,0 м2 на першому поверсі будівлі поштового зв’язку за адресою: Кіровоградська обл., смт
Онуфріївка, вул. Скляра, 7, що перебуває на балансі Кіровоградської дирекції УДППЗ
«Укрпошта». Найменування балансоутримувача: Кіровоградська дирекція УДППЗ
«Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., смт Онуфріївка, вул. Скляра, 7. Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522)
33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій станом на 26.04.2016, тис. грн: 1,22921. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: дані уточнюються. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2016. Площа земельної ділянки: 18,0 м2. Місце розташування земельної ділянки: смт Онуфріївка, вул. Скляра, 7. Замовник робіт з оцінки
– РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник
робіт з оцінки: ФОП Глущенко Роман Миколайович (тел. (067) 606-89-71).
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 188,0 м2 на
першому та другому поверхах адмінбудівлі за адресою: Кіровоградська обл.,
Устинівський обл., с. Інгульське, вул. Центральна, 5, що перебувають на балансі
Устинівського виправного центру управління Державної пенітенціарної служби
України в Кіровоградській області (№ 37). Найменування балансоутримувача: Устинівський виправний центр управління Державної пенітенціарної служби України в
Кіровоградській області (№ 37). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська
обл., Устинівський обл., с. Інгульське, вул. Центральна, 5. Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522)
33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на
01.06.2016, тис. грн: 6,890. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: немає. Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2016.
Площа земельної ділянки: 122,2 м2. Місце розташування земельної ділянки: Устинівський обл., с. Інгульське, вул. Центральна, 5. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з
оцінки: державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство Устинівського
виправного центру управління Державної пенітенціарної служби України в Кіровоградській області (№ 37)» (тел. (066) 090-48-67 Тарас Володимирович).
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення одноповерхової будівлі
дитячого приймальника (літ. А, А1, а, а1,а2) загальною площею 410,6 м2 за
адресою: м. Кіровоград, вул. 40 років Перемоги, 24, що перебувають на балансі
Управління Міністерства внутрішніх справ України в Кіровоградській області. Найменування балансоутримувача: Управління Міністерства внутрішніх справ України
в Кіровоградській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кіровоград, вул. 40
років Перемоги, 24. Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522)
33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій., тис. грн: дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна) –
31.07.2016. Площа земельної ділянки: дані уточнюються. Місце розташування земельної ділянки: м. Кіровоград, вул. 40 років Перемоги, 24. Замовник робіт з оцінки
– РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: благодійна організація «Всеукраїнський Благодійний фонд «Мир
і Добробут» (тел. (099) 723-18-34 Юрій Миколайович).

Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у
матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих
речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Враховуючи вимоги листа Фонду державного майна України від 15.06.2016 №
10-36-11307 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна
у першому кварталі 2016 р.» та з метою недопущення нанесення збитків платникам
робіт, повідомляємо, що максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта
нерухомого майна (нежитлові приміщення), становить 1 725,40 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, має містити пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
робіт; строк виконання робіт – не більше 5 днів, шляхом поштового відправлення
на адресу: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 або безпосередньо у кімн. 801 РВ
ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 до
08.08.2016 включно у робочий час до 17.15. На конверті слід зробити відмітку «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта
оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву. Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурс відбудеться 12 серпня 2016 р. о 8.30 у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 708.

ЛУГАНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення оцінки об’єктів оренди

 1. Найменування об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення
площею 18,5 м2 на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі гуртожитку
(інв. № 10310010, реєстр. № 02540137.1.БКПТНЕ931). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Луганська обл., Білокуракинський р-н, с. Паньківка, вул. Перемоги,
6. Балансоутримувач: Білокуракинський професійний аграрний ліцей. Мета оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016. Платник: ПАТ
«Укртелеком» Харківська філія.
 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 57,93 м2, а саме: частина нежитлового вбудованого приміщення
площею 51,26 м2 на першому поверсі чотириповерхової будівлі навчального корпусу (інв. № 10300004) та частина нежитлового вбудованого приміщення площею
6,67 м2 на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі гуртожитку (інв. № 10300014).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луганська обл., м. Рубіжне, пров. Клубний, 12.
Балансоутримувач: Відокремлений підрозділ «Рубіжанський політехнічний коледж
ім. О. Є. Порай-Кошиці Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення
договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.
Платник: ФОП Білобжевська Н. В.
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію;
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи, в яких
зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на виконання таких
робіт: письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми
особистими підписами; інформацію про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого Міністерством юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті та має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з
виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях, для об’єктів нерухомого майна – не більше 5 днів; для цілісних майнових комплексів – 15 – 20 днів).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, відповідно до узагальненої інформації ФДМУ про середні значення ціни послуг з оцінки майна за I квартал 2016 року,
за групами об’єктів становить:
об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є
одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення пристроїв) – 1 725,40 грн; окремо
розташована будівля – 1 849,90 грн; комплекс будівель та споруд – 3 200,00 грн;
об’єкт незавершеного будівництва – 5 673,80 грн; цілісний майновий комплекс –
10 580,00 грн.
Конкурс відбудеться 11 серпня 2016 р. о 10.00 в РВ ФДМУ по Луганській області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв.
Дружби народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, організаційнодокументального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Луганській області
не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби
Народів, 32а. Телефон для довідок (06452) 4-23-48.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
24,7 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська
обл., Пустомитівський р-н, с. Солонка, вул. Центральна, 3. Балансоутримувач: ЛД
УДППЗ «Укрпошта». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Солонка, вул. Центральна, 3. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ТзОВ «Телекомунікаційна компанія».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною
площею 6,0 м2 на першому поверсі головного корпусу університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Клепарівська, 35. Балансоутримувач:
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ
оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Клепарівська, 35. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016 (орієнтовно). Платник робіт
з оцінки – ТзОВ «Дивосвіт».
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення цеху столярних плит № 1
загальною площею 356,1 м2 (приміщення № 5 – 135,2 м2 та частина приміщення № 4 – 220,9 м2). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Луганська,
3. Балансоутримувач: ДП «Львівський військовий лісокомбінат». Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-6204 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу:
lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Луганська,
3. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Салдан Роман Йосипович.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у І кварталі 2016 року
та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 1 725,40
грн для нежитлових приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у
матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих
речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
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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-документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032)
261-62-14, 261-62-04.

Полтавська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення № 187 площею
1,0 м2 (з метою розміщення термінала). Місцезнаходження об’єкта: вул. С. Петлюри, 64, м. Полтава. Балансоутримувач: ДУ «Територіальне медичне об’єднання
МВС України по Полтавській області». Мета оцінки: визначення ринкової вартості
з метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.07.2016. Строк
виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для
доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник
виконаних робіт: ПАТ КБ «Приватбанк».
2. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення гаража площею 24,2 м2
(з метою розміщення складського приміщення). Місцезнаходження об’єкта: вул.
Сапіго,1, м. Полтава. Балансоутримувач: ДП «Державний інститут по проектуванню
підприємств м’ясної та молочної промисловості «Полтавадіпром’ясомолпром». Мета
оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.07.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по
Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Кіях С. В.
 3. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 7,35 м2 (з метою розміщення торговельного об’єкта; послуги ксерокопіювання). Місцезнаходження
об’єкта: вул. Сербіченка, 7, м. Кременчук, Полтавська область. Балансоутримувач:
Коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.07.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у
разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ
ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Щербатих О. О.
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які мають
відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), а саме:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3 до Положення);
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та
підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки);
копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за
наявності); копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту
ФДМУ; інформацію про претендента (додаток 4 до Положення).
Зазначені документи подаються у запечатаному конверті.
Конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях),
якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсів. У конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт, у тому
числі ПДВ. За результатами аналізу звітності, регіональне відділення інформує про
середні значення ціни послуг з оцінки майна, що склалася у І кварталі 2016 року за
групами об’єктів: об’єкт нерухомого майна, зокрема, декілька об’єктів нерухомого
майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні
приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв),
– 1 725,40 грн; окремо розташована будівля – 1 849,90 грн; комплекс будівель та
споруд – 3 200,00 грн; об’єкт незавершеного будівництва – 5 673,80 грн; цілісний
майновий комплекс – 10 580,00 грн.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною
комісією як максимальна під час обрання переможця.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгалтерської
роботи та управління матеріальними ресурсами РВ ФДМУ по Полтавській області
за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415)
до 05.08.2016 включно.
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України від 15.01.2016 за № 60/28190, конкурси відбудуться 11.08.2016 о 10.00 у РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: вул.
Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн.
404. Робоча група перебуває за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417. Телефон для довідок
(05322) 2-89-58.

РІВНЕНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення навчального корпусу площею 10,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Рівненський
економіко-технологічний коледж Національного університету водного господарства
та природокористування. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Литовська, 53. 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 Дворницький А. В. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 приміщення. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій на 01.07.2016 становить 3 105,00
грн. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування
земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки:
інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: будівля для господарських потреб площею
47,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Дубровицьке управління водного господарства та природокористування. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. Заслуччя, хутір «Прирубівська». 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 2686-80. 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: Громадська організація «Дубровицьке об’єднання учасників
та ветеранів АТО та волонтерського руху». Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за
групами) – 1 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій на 01.06.2016 становить 35 944,00 грн. Розмір земельної
ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.07.2016.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується регіональним відділенням, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні»,
якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямків, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів, які містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності» зазначити назву об’єкта, на оцінку якого
подано заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає
заяву та дату проведення конкурсу. Вимоги до претендентів до участі в конкурсі
(учасників конкурсу) викладені у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні,
зокрема у розділах I, II, III, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оці-
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нювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в
додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурс відбудеться 12 серпня 2016 року о 9.00 у РВ ФДМУ по Рівненській області за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Документи на участь у конкурсі приймаються 08.08.2016 (включно) до 17.00
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон для довідок 26-79-91.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів

 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення адмінбудинку загальною
площею 607,6 м2, а саме: цокольний поверх загальною площею 193,3 м2, 1-й поверх загальною площею 199,1 м2, 2-й поверх загальною площею 215,2 м2, що перебуває на балансі державної установи «Госпрозрахункова група Тернопільської
обласної державної адміністрації». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Багата,
1, м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для
розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ
приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного
майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «ТЕРІНВЕСТ». Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 30.04.2016: 114 624,38 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: 23/100 частини нежитлової будівлі, а саме: приміщення в підвалі: підвал І площею 35,8 м2, склад ІІ площею 15,7 м2, склад ІІІ площею
16,8 м2, склад ІV площею 25,7 м2, склад V площею 14,3 м2, підвал VІ площею 11,5 м2,
туалет VІІ площею 1,5 м2, підвал VІІІ площею 20,6 м2, підвал ІХ площею 18,5 м2, на
першому поверсі: аптека 1-1 площею 48,5 м2, кабінет 1-2 площею 14,1 м2, аптека
1-3 площею 16,8 м2, аптека 1-4 площею 36,3 м2, аптека 1-5 площею 10,6 м2, аптека
1-6 площею 7,4 м2, аптека 1-7 площею 2,7 м2, аптека 1-8 площею 12,0 м2, аптека 1-9
площею 4,9 м2, загальною площею 313,6 м2, що перебуває на балансі Управління
державної казначейської служби України у Чортківському районі. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: С. Бандери, 20, м. Чортків, Тернопільська область. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою
продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77,
відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління
корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу:
root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області.
Платник робіт з оцінки: Чортківська обласна комунальна районна аптека № 143.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 31.05.2016: 72 061,25 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення (їдальні) площею 90,6 м2,
що перебуває на балансі Товариства з обмеженою відповідальністю Виробнича
компанія «Гірничодобувна промисловість». Місцезнаходження об’єкта оцінки: с.
Полупанівка, Підволочиський обл., Тернопільська область. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору суборенди. Телефон замовника конкурсу (056) 370-57-16. Телефакс замовника конкурсу (056) 370-57-14. Замовник робіт з оцінки: Товариства з
обмеженою відповідальністю Виробнича компанія «Гірничодобувна промисловість».
Платник робіт з оцінки: ФОП Тюфель Марія Йосипівна. Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 31.03.2016: 5 304,65 грн. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 30.06.2016.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового службового приміщення
адмінбудинку загальною площею 15,4 м2, зокрема: третій поверх адмінбудинку – 10,7 м2 та площі спільного користування – 4,7 м2, що перебуває на балансі
Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної адміністрації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Князя Острозького, 14, м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку
орендної плати з метою передачі в оренду. Телефон замовника конкурсу (0352)
52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації,
управління корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352)
25-04-87. Телефакс замовника конкурсу: (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Дзюба Мар’яна Євгенівна.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.06.2016: 169 404,47
грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень першого поверху будинку «Пошти» загальною площею 26,87 м2, в тому числі 4,67 м2 –
площі спільного користування, що перебуває на балансі Тернопільської дирекції
Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Д. Галицького, 39, смт Підволочиськ, Тернопільська
область. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Телефон замовника конкурсу
(0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного майна
(0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса
замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Війтович Оксана Романівна.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки (всієї будівлі) станом на 30.04.2016:
18 287,99 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина виробничих приміщень першого поверху загальною площею 42,48 м2, в тому числі 2,68 м2 – площі спільного
користування нежитлової будівлі, що перебуває на балансі Тернопільської
дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Грушевського, 5, м. Збараж, Збаразький
р-н, Тернопільська область. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Телефон
замовника конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 5236-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки
державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-7377. Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: Громадська
організація «Спілка бійців та волонтерів АТО «Сила України». Балансова залишкова
вартість об’єкта оцінки станом на 31.05.2016: 2 010,28 грн. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень комплексу нежитлових
будівель та споруд «Гаражі і склади» під літ. С-1, поз. 1-3, площею 37,4 м2,
що перебуває на балансі Бережанського міжрайонного управління водного господарства. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Л. Українки, 16, м. Бережани,
Тернопільська область. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Телефон замовника
конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ
приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного
майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Кулик Іван Євгенович.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 31.12.2015: 2 509,00 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (2-2 кабінет площею
48,4 м2, 2-3 кабінет площею 18,0 м2, 2-4 коридор площею 11,8 м2, 2-5 архів площею 9,0 м2, 2-6 кабінет площею 10,7 м2, 2-7 архів площею 35,8 м2)
площею 144,9 м2 та в спільному користуванні коридор І, сходова клітка ІІ,
сходова клітка ІІІ площею 11,2 м2, що становить 12/100 (дванадцять сотих) частин нежитлової будівлі, що перебуває на балансі Управління державної
казначейської служби України у Чортківському районі. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. С. Бандери, 20, м. Чортків, Тернопільська область. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою
продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77,
відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління
корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87.
Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській
області. Платник робіт з оцінки: ПАТ Комерційний банк «Приватбанк». Балансова
залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 31.05.2016: 33 296,16 грн. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): – 31.07.2016.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в
Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі», спеціалізацією 1.1. «Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Претендентам слід подати до регіонального відділення конкурсну документацію в запечатаному конверті на кожен об’єкт оцінки окремо (на конверті потрібно
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити
назву, адресу об’єкта оцінки, дату проведення конкурсу та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву, а саме:
1) підтвердні документи: заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу 1 Положення (за наявності);
інформацію про претендента (додаток 4 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення). Подібними
об’єктами до об’єктів оцінки 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8 є: нерухоме майно – окремі
будівлі, приміщення, частини будівель офісної, торговельно-офісної, торговельної
нерухомості та нерухомості під заклади громадського харчування, до об’єкта оцінки 1.7 є: нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення та частини будівель виробничої, виробничо-складської та складської нерухомості, гаражі, станції технічного
обслуговування та ремонту автомобілів; 3) конкурсну пропозицію претендента, яка

подається в запечатаному окремому конверті і має містити пропозиції щодо ціни
виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк
виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів. У своїх конкурсних
пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт з
оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законодавством. До розгляду прийматимуться конкурсні пропозиції претендентів, вартість
послуг з оцінки майна, яких не перевищує 1 725,40 грн.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 46008, м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11, каб. 504. Телефони для довідок: (0352) 52-66-84, 25-04-87.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору документального забезпечення та обробки документів з обмеженим доступом РВ ФДМУ по Тернопільській
області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604.
Конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 в РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх,
зал засідань).

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

I. Повернення в державну власність.
Найменування об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – 16квартирний житловий будинок. Місцезнаходження підприємства (об’єкта оцінки):
626443, Харківська обл., Великобурлуцький обл., с. Садовод (ВАТ «Андріївський»).
Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка об’єкта незавершеного будівництва – 16-квартирного житлового будинка, що повертається в державну власність,
та визначення розміру збитків за час володіння. Основні види продукції (послуг), що
виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів): –. Розмір статутного фонду (власного капіталу)
господарського товариства: –. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на (останній звітній період): –. Розмір земельної ділянки (ділянок): –.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): –. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні):
–. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 16.05.2016.
II. Об’ єкти оренди.
ІнформаНайменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходження
Мета
№
ція про
(індекс, адреса), балансоутримувач (
Дата оцінки проведення
з/п
замовника/
назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
оцінки
платника
1 Нежитлові приміщення першого поверху площею 20,9 м2, 20.08.16
Визначення
ПАТ «Мегадругого поверху площею 282,3 м2, третього поверху
вартості об’єкта банк»
площею 283,9 м2 чотириповерхової адміністративз метою продоної будівлі (інв. № 0001030015, літ. «А-4», реєстровження догововий № 01116472.22.ПВПСЦЧ093), загальною площею
ру оренди
587,1 м2 за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 30,
що перебуває на балансі Української державної університет залізничного транспорту, 01116472, тел. 21-20-67
2 Нежитлові приміщення на першому поверсі гуртожитку 26.07.16
Визначення
ФОП Хода№ 2 загальною площею 16,26 м2 за адресою: Харківська
вартості об’єкта рєва Н. А.
обл., Дергачівський р-н, смт Мала Данилівка, що перез метою продобуває на балансі Харківської державної зооветеринарної
вження договоакадемії, 00493758, тел. (05763) 5-74-73
ру оренди
3 Частина складу № 2 (бокси № 1, 5, 6) загальною площею На дату
Визначення
ФОП Жура2
120,0 м в одноповерховій виробничій будівлі Централь- укладення вартості об’єкта вель В. К.
ного складу – склад № 2 (бокси № 1, 2, 3, 4, 5, 6) та від- договору на оренди з метою
крита площадка (залізобетонні плити) загальною площею проведення передачі в
200,0 м2 за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, незалежної оренду
смт Безлюдівка, вул. Піщана, 9, що перебуває на балансі оцінки
Харківського обласного управління водних ресурсів,
01038594, тел.: (057) 701-01-83, 701-01-81, 701-01-81,
701-01-83
4 Нежитлове приміщення – кімн. № 10 у підвалі
На дату
Визначення
ТОВ «ІТЕРА
5-поверхового адміністративного корпусу загальною
укладення вартості об’єкта РЕСЕЧ»
площею 4,2 м2 за адресою: м. Харків, вул. Миронодоговору на оренди з метою
сицька, 25, що перебуває на балансі ДУ «Державний
проведення передачі в
науково-дослідний і проектний інститут основної хімії», незалежної оренду
002209740, тел.: (057) 700-01-23, 700-48-25
оцінки
5 Нежитлове приміщення – кімн. № 33 на 2-му поверсі
На дату
Визначення
ТОВ «ІТЕРА
5-поверхового інженерного корпусу, інв. № 3, літ. А-5
укладення вартості об’єкта РНД»
загальною площею 3,3 м2 за адресою: м. Харків, вул. Ми- договору на оренди з метою
роносицька, 25, що перебуває на балансі ДУ «Державний проведення передачі в
науково-дослідний і проектний інститут основної хімії», незалежної оренду
002209740, тел.: (057) 700-01-23, 700-48-25
оцінки
6 Нежитлове приміщення – частина кімн. № 3 (буфет) на На дату
Визначення
ФП Гамзацокольному поверсі 10-поверхового будинку гуртожит- укладення вартості об’єкта єва Л. М.,
ку загальною площею 40,0 м2 за адресою: м. Харків,
договору на оренди з метою тел. (050)
вул. Клочківська, 220, що перебуває на балансі Харків- проведення передачі в
714-45-89
ського національного університету будівництва та архі- незалежної оренду
тектури, 02071174, тел. (057) 700-02-50, 700-10-66
оцінки
7 Нежитлове приміщення – частина кімн. № 15 (умиваль- На дату
Визначення
ФОП Буряник) на 1-му поверсі 5-поверхового громадського будин- укладення вартості об’єкта ковський
ку гуртожитку № 4 загальною площею 2,0 м2 за адресою: договору на оренди з метою В. М.
м. Харків, вул. Цілиноградська, 36, що перебуває на
проведення передачі в
балансі Харківського національного університету радіое- незалежної оренду
лектроніки, 02071197, тел. (057) 702-10-16, 702-18-07, оцінки
702-10-13
8 Частина холу на 2-му поверсі 4-поверхового будинку
На дату
Визначення
ФОП Караучбового корпусу № 2 загальною площею 4,0 м2 за адре- укладення вартості об’єкта цюба М. В.
сою: Харківська обл., Харківський р-н, с. Комуніст,
договору на оренди з метою
учбове містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, що перепроведення передачі в
буває на балансі Харківського національного аграрного незалежної оренду
університету ім. В. В. Докучаєва, 00493764, тел. (057)
оцінки
709-03-00, 709-03-10
9 Частина холу чотириповерхової адміністративної будівлі 05.08.16
Визначення
ФОП ШАз підвалом, інв. № 10310014, літ. «Б-4», загальною пловартості об’єкта ТОВ М. М.
2
щею 3,0 м за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 26,
з метою продощо перебуває на балансі Регіонального сервісного центру
вження договов Харківській області, 40112097, тел. (095) 444-09-72
ру оренди
10 Частина нежитлового приміщення на сходовій клітці
01.08.16
Визначення
ПрАТ «Київтехнічного поверху 14-поверхового житлового відомчого
вартості об’єкта стар»
будинку (інв. № 0001030021, літ. А-14, реєстровий ноз метою продомер 01116472.18.ПВПСЦЧ080) загальною площею 1,0 м2
вження договоза адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 52, що перебуває
ру оренди
на балансі Української державної академії залізничного
транспорту, 01116472, тел. 732-28-75
11 Нежитлові приміщення – кімн. № 1-5, 1-6 одноповер05.07.16
Визначення
ПАТ «Укртехової будівлі пошти (інв. № 0100026) загальною площею
вартості об’єкта леком»
21,5 м2 за адресою: Харківська обл., Балаклійський
з метою продор-н, с. Явір, вул. Широка, № 1, що перебувають на
вження договобалансі Харківської дирекції Українського державного
ру оренди
підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», 22721970,
тел. 712-46-43
12 Нежитлові приміщення – кімн. № 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 одно- 05.07.16
Визначення
ПАТ «Укртеповерхової будівлі пошти (інв. № 2200007) загальною
вартості об’єкта леком»
площею 41,2 м2 за адресою: Харківська обл., Первомайз метою продоський р-н, с. Берека, вул. Корнева, 21, що перебувають
вження договона балансі Харківської дирекції Українського державного
ру оренди
підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», 22721970,
тел. 712-46-43
13 Частина труби котельної площею 15,0 м2 та частина
27.08.16
Визначення
ТОВ «Лайфасфальтобетонного майданчика площею 10,0 м2 одновартості об’єкта селл»
поверхової будівлі квартальної котельної з прилеглим
з метою продоасфальтобетонним майданчиком (інв. № 0004563)
вження договозагальною площею 25,0 м2 за адресою: Харківська обл.,
ру оренди
смт Мала Данилівка, вул. Академічна, б/н, що перебуває
на балансі Харківської державної зооветеринарної академії, 493758, тел. (05763) 5-74-73
14 Нежитлові приміщення – кімн. № 13, частина кімн. № 20 28.07.16
Визначення
ПАТ «Укртеодноповерхової будівлі відділення пошти загальною пловартості об’єкта леком»
щею 32,8 м2 за адресою: Харківська обл., Куп’янський
з метою продор-н, с. Просянка, вул. Українська, 42/1, що перебуває на
вження договобалансі Харківської дирекції Українського державного підру оренди
приємства поштового зв’язку «Укрпошта», код 22721970,
тел. 712-46-43
15 Нежитлове приміщення на першому поверсі шестипо08.08.16
Визначення
ФОП
верхової будівлі навчального корпусу (інв. № 70994, літ.
вартості об’єкта Харчен«И-6»), загальною площею 249,9 м2 за адресою: м. Харз метою продо- ко О. М.,
ків, просп. Науки, 14 (просп. Леніна, 14), що перебуває
вження догово- тел. (067)
на балансі Харківського національного університету радіру оренди
913-20-60
оелектроніки, код 02071197, тел. 702-11-29
2
16 Частина бетонної площадки (фундамент) площею 24,8 м ; На дату
Визначення
ПрАТ «МТС
нежитлова будівля (контейнер) зовнішньою площею
укладення вартості об’єкта України»
9,2 м2; господарча споруда (стовп) – 1 шт., загальною договору на оренди з метою
площею 34,0 м2 за адресою: Харківська обл., Борівький проведення передачі в
р-н, смт Борова, вул. Колхозна, 38б, що перебувають на незалежної оренду
балансі Головного управління Державної служби України оцінки
з надзвичайних ситуацій у Харківській області, 38631015,
тел. (057) 700-11-20, 700-41-44, 766-66-75
17 Частина бетонної площадки площею 22,1 м2; господарча На дату
Визначення
ПрАТ «МТС
споруда (контейнер) площею 15,5 м2; бетонний стовп – укладення вартості об’єкта України»
1 шт., загальною площею 37,6 м2 за адресою: Харківська договору на оренди з метою
обл., Нововодолазький р-н, смт Нова Водолага, пров.
проведення передачі в
Манюшко, 2, що перебувають на балансі Головного
незалежної оренду
управління Державної служби України з надзвичайних
оцінки
ситуацій у Харківській області, 38631015, тел. (057) 70011-20, 700-41-44, 766-66-75
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18 Частина бетонної площадки (фундамент) площею
На дату
Визначення
ПрАТ «МТС
22,3 м2; нежитлова будівля (контейнер) зовнішньою
укладення вартості об’єкта України»,
площею 11,6 м2; господарча споруда (стовп) – 1 шт.
договору на оренди з метою (050) 323загальною площею 33,9 м2 за адресою: м. Харків,
проведення передачі в
40-70
вул. Ньютона, 132а, що перебувають на балансі Головно- незалежної оренду
го управління Державної служби України з надзвичайних оцінки
ситуацій у Харківській області, 38631015, тел.: (057) 70011-20, 700-41-44, 766-66-75
19 Частина нежитлового приміщення коридору на 1-му
05.07.16
Визначення
ФОП Драгуповерсі 3-поверхової будівлі корпусу № 2 (клубу) (інв.
вартості об’єкта нов Л. В.
2
№ 0004535) загальною площею 2,0 м за адресою: Харз метою продоківська обл., Дергачівський обл., смт Мала Данилівка,
вження договощо перебуває на балансі Харківської державної зооветеру оренди
ринарної академії, 00493758, тел. (057) 635-74-73
Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходження
№
(індекс, адреса), балансоутримувач (
Дата оцінки
з/п
назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)

20 Частина ділянки покрівлі чотириповерхової нежитлової
03.08.16
Визначення
ТОВ «Лайфбудівлі (літ. за техпаспортом А-4, інв. № 64032) завартості об’єкта селл»
гальною площею 9,0 м2 за адресою: м. Харків, просп.
з метою продоМосковський, 151, що перебуває на балансі Державного
вження договопідприємства «Український державний інститут по проекру оренди
туванню заводів важкого машинобудування», 00212630,
тел.: (057) 732-54-28, 768-09-31
21 Нежитлові приміщення – кімн. № 10, 11 на 1-му поНа дату
Визначення
ФОП Проверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку загальною площею укладення вартості об’єкта ненко Р. З.
42,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська, 28, договору на оренди з метою
що перебувають на балансі Харківського державного
проведення передачі в
університету харчування та торгівлі, 01566330, тел.: (057) незалежної оренду
337-85-35, 336-89-79
оцінки
По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають до РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному
конверті, яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075); пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних
днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента
та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної
грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну
грошову оцінку земельної ділянки), строк виконання робіт, який повинен становити
не більше 5 днів для об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання в повному
обсязі необхідної документації та інформації про об’єкт оцінки).
Звертаємо увагу щодо максимальної ціни надання послуг з оцінки, що буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця:
об’єкт нерухомо майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є
одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення,
дахи, та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв) – 1 725,40
грн; окремо розташована будівля – 1 849,90 грн; комплекс будівель та споруд – 3
200,00 грн; об’єкт незавершеного будівництва – 5 673,80 грн; цілісний майновий
комплекс – 10 580,00 грн.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному
об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Харківській області за адресою: 61024,
м. Харків, вул. Гуданова,18, 3-й поверх, каб. 313 об 11.00 через 14 днів після
опублікування цієї інформації. Тел. для довідок (057) 705-18-57.
Документи на участь у конкурсі подаються до відділу службового діловодства
РВ ФДМУ по Харківській області за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18,
3-й поверх, кімн. 308 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК
та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення оцінки державного майна

 1. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 11,6 м2
в адміністративній будівлі Голопристанської дільниці надання поштових послуг, що перебувають на балансі ХД УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Херсонська
обл., м. Гола Пристань, вул. 1 Травня, 35. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ТОВ «Полігон». Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.07.2016.
 2. Об’єкт: вбудоване нежитлове приміщення загальною площею
18,0 м2 у двоповерховій будівлі гаража за адресою: Херсонська обл., Білозерський обл., с. Дар’ївка, що перебуває на балансі Білозерської виправної колонії
№ 105 управління Державного департаменту України з питань виконання покарань
у Херсонській області та розташована на території колонії за межами її режимної
частини. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ФОП Гаран Інна Аркадіївна. Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.07.2016.
 3. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 52,2 м2
в одноповерховій будівлі, що перебуває на балансі ДП «Скадовський морський
торговельний порт», за адресою: Херсонська обл., Каланчацький р-н, с. Хорли,
вул. Леніна, 4. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі.
Платник: ФОП Ростральна Віра Іванівна. Мета проведення незалежної оцінки –
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні
договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.07.2016.
 4. Об’єкт: вбудовані приміщення загальною площею 32,1 м2 в металевому павільйоні (підсобне приміщення), що перебуває на балансі
ДП «Скадовський морський торговельний порт», за адресою: Херсонська обл.,
м. Скадовськ, вул. Пролетарська, 2. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області,
АРК та м. Севастополі. Платник: ФОП Савченко Дмитро Олександрович. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати при продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.07.2016.
 5. Об’єкт: частина приміщення № 1-3 загальною площею 2,0 м2 в
адміністративній будівлі (реєстровий номер 08676027.1.ЦОМССИ001)
за адресою: Херсонська обл., м. Каховка, вул. Мелітопольська, 153. Замовник:
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ДП МВС України «Інформ-Ресурси». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.07.2016.
 6. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 97,2 м2
в адмінбудівлі за адресою: Херсонська обл., смт Нововоронцовка, вул. Кооперативна, 3, що перебувають на балансі Управління Державної казначейської служби
України у Нововоронцовському районі Херсонської області. Замовник: РВ ФДМУ в
Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: Комунальна установа «Трудовий архів Нововоронцовського району». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору
оренди. Запланована дата оцінки: 31.07.2016.
 7. Об’єкт: службові приміщення загальною площею 185,4 м2 в адміністративній будівлі за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, пров. Дніпровський, 24, що перебувають на балансі Новокаховського МВ УМВС України в
Херсонській області. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: Управління поліції охорони в Херсонській області. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.07.2016.
 8. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення площею 51,7 м2 (кімнати,
позначені на плані БТІ № 85, 86, 88) на другому поверсі адмінбудівлі ЦОС № 3
ЦПЗ № 2 (реєстровий № 21560045.2200.АААЖЕК020) за адресою: Херсонська
обл., м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, 29, що обліковується на балансі Херсонської дирекції УДППЗ «Укрпошта». Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК
та м. Севастополі. Платник: ФОП Прудиус Валерій Григорович. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
при продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.07.2016.
Звіти про оцінку мають бути прошиті (прошнуровані), пронумеровані, скріплені підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання,
що проводив оцінку.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.01.2015 за
№ 60/28190), а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту
11 розділу І Положення (за наявності); письмову згоду керівника суб’єкта оціночної
діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформацію про претендента (додаток 4); пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки (враховуючи
вимоги листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та з метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів, визначити максимальну ціну
надання послуг з оцінки, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, відповідно: для об’єктів нерухомого майна (нежитлових приміщень,
даху, нерухомого майна для встановлення передавальних пристроїв, – 1 725,40
грн; окремо розташованих будівель – 1 849,90 грн), калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях),
якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в
окремому конверті (не більше 5 днів для об’єктів оренди); документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
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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).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта,
на який подано заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання,
який подає заяву. Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до
оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп.
Ушакова, 47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 47, кімн. 225 о 9.00
через 14 днів після опублікування цієї інформації, телефон для довідок
(0552) 22-44-44.

ЧЕРКАСЬКА область

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки

І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Об’єкт оцінки: склад (літ. Л) площею 867,2 м2 за адресою: вул. Київська,
9, с. Косарі, Кам’янський р-н, Черкаська обл., що обліковується на балансі Управління виробничо-технічного обслуговування казенного підприємства «Кіровгеологія».
Платник робіт з оцінки: ФОП Лисенко Р. В. Дата оцінки: 31.07.16.
 2. Об’єкт оцінки: складське приміщення площею 1 574,0 м2 за адресою:
вул. Чехова, 2а, м. Городище, Черкаська обл., що обліковується на балансі Управління цивільного захисту Черкаської обласної державної адміністрації. Платник
робіт з оцінки: ФОП Герасименко О. І. Дата оцінки: 31.07.16.
 3. Об’єкт оцінки: частина будівлі магазину літ. А з прибудовою літ. а
площею 321,30 м2 за адресою: вул. Комарова, 9, м. Умань, Черкаська обл., що
обліковуються на балансі Черкаської філії концерну Військторгсервіс. Платник
робіт з оцінки: ФОП Лементовська Л. П. Дата оцінки: 31.07.16.
 4. Об’єкт оцінки: приміщення будівлі загальною площею 125,7 м2
за адресою: вул. Леніна, 83, смт Драбів, Черкаська обл., що обліковуються на балансі Головного управління статистики у Черкаській області. Платник робіт з оцінки:
КП «Драбівські теплові мережі». Дата оцінки: 31.07.16.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Об’єкт оцінки: нежитлові приміщення другого поверху будівлі площею 91,6 м2 за адресою: вул. Шевченка, 6, м. Канів Черкаської області, що обліковуються на балансі Територіального управління Державної судової адміністрації
України в Черкаській області. Платник робіт з оцінки: Виконавчий комітет Канівської
міської ради. Дата оцінки: 31.07.16.
 2. Об’єкт оцінки: частина нежитлових приміщень на 5-му поверсі в
п’ятиповерховій адміністративній цегляній будівлі загальною площею
61,26 м2 за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 31/1, м. Черкаси Черкаської області, що обліковуються на балансі Черкаського державного Платник робіт з
оцінки: ТОВ «Аудиторська фірма «Фінансовий адвокат». Дата оцінки: 31.07.16.
 3. Об’єкт оцінки: частина вбудованих приміщень на першому поверсі гуртожитків: площею 1,5 м2 – вул. Хоменка, 12, м. Черкаси; площею 1,5 м2 – пров. Михайла Ханенка,2, м. Черкаси; площею 1,5 м2 – вул. В. Чорновола, 245/1, м. Черкаси, що
обліковуються на балансі Черкаського державного житлово-побутового підприємства
«Житлосервіс». Платник робіт з оцінки: ФОП Іщенко Ю. В. Дата оцінки: 31.07.16.
Для участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, яка складається
з підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою (додаток
3 до Положення); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення); інформацію щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення)
разом із копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
(абзац 2 п. 4 розділу 1 Положення); пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (не
більше 8 календарних днів), запечатану в окремому конверті.
Відповідно до узагальненої інформації ФДМУ про середні значення ціни послуг
з оцінки майна за I квартал 2016 року, максимальна ціна надання послуг з оцінки
майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця за
групами об’єктів, становить:
об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є
одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення,
дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв) – 1 725,40
грн; окремо розташована будівля – 1 849,90 грн.; комплекс будівель та споруд – 3
200,00 грн; об’єкт незавершеного будівництва – 5 673,80 грн; цілісний майновий
комплекс – 10 580,00 грн.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта
не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: dak_71@ spfu.gov.ua.
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності,
який подає заяву. Останній день подання заяв – 5 серпня 2016 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 11 серпня 2016 року о 10.00 в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000,
тел. 37-29-71.
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про об’єкти оцінки

 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення (1-19) першого поверху будівлі гуртожитку № 1 (літ. А) площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 2. Мета проведення оцінки: передача в
оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу
(0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: admin_77@spfu.gov.ua. Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
єдиний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства,
тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій
(зазначається окремо за групами): 602,97 грн станом на 30.06.2016. 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 ділянки, усього: 4,2702 га. Місце розташування земельної ділянки: м. Чернівці,
вул. Небесної Сотні, 2. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування
будівель. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованих приміщень напівпідвалу
будівлі учбового корпусу № 4 (літ. Г) загальною площею 167,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернівці, вул. М.
Коцюбинського, 2. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26.
Електронна адреса замовника конкурсу: admin_77@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний
майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами): 1 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): 31 127,09 грн станом
на 30.06.2016. 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 ділянки, усього: 7,9525 га. Місце
розташування земельної ділянки: м. Чернівці, вул. М. Коцюбинського, 2. Цільове
призначення земельної ділянки: для обслуговування будівель. Правовий режим
земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 30.06.2016.
 3. Назва об‘єкта оцінки: вбудовані приміщення підвалу та першого
поверху будівлі (літ. А) загальною площею 126,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Чернівецькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернівці, вул. Головна, 249а. Мета
проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 5544-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: admin_77@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний майновий комплекс
якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 од.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис.
грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій (зазначається окремо за групами): 7 535,68 грн станом на 30.06.2016.
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 ділянки, усього: 0,1894 га. Місце розташування
земельної ділянки: м. Чернівці, вул. Головна, 249а. Цільове призначення земель-

ної ділянки: для обслуговування адміністративного будинку. Правовий режим
земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки: 1 050 734,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. 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 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190.
Замовник незалежної оцінки – РВ ФДМУ по Чернівецькій області. Платники незалежної оцінки: об’єкта оцінки № 1 – ФОП Бобкович Катерина Олегівна; об’єкта
оцінки № 2 – ФОП Киянчук Яна Федорівна; об’єкта оцінки № 3 – ФОП Никифорець
Василь Анатолійович.
Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки вищезазначених об’єктів
оренди не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договорів
про надання послуг з оцінки.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки, що буде розглядатися конкурсною
комісією під час обрання переможців, – 1 725,4 грн.
До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки 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 матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 «Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок та
майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єктів оцінки, що мають підтверджуватися чинними
кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного
реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 13.08.2013 за № 637/23469.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсів) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться в Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єкта оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, а також інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а або безпосередньо до
каб. № 5 РВ ФДМУ по Чернівецькій області за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсів. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб‘єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву
суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурси відбудуться через 14 календарних днів з дня публікації інформації про оголошення конкурсів о 10.00 у РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок
(0372) 55-44-84.

ЧЕРНІГІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Назва об’єкта оцінки: частина коридору площею 4,6 м2 першого поверху
будівлі навчального корпусу № 6/1. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський національний технологічний університет. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Чернігів, вул. Бєлова, 4. Платник робіт з оцінки – ФОП Бойко Д. О.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 50,46 м2 на першому поверсі триповерхової виробничої будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівське міжрайонне управління водного господарства.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, просп. Миру, 233. Платник робіт з
оцінки – ТОВ «Чернігів-Ойл».
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення будівлі ангара № 2
площею 551,4 м2 навчально-виробничої дільниці «Деснянка». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський національний технологічний
університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Чернігівський
р-н, с. Деснянка. Платник робіт з оцінки – ТОВ «Схід-ЛТД».
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 44,1 м2 на першому поверсі адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Головне управління статистики у Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Чернігівська обл., м. Мена, вул. Чернігівський шлях, 7. Платник робіт з
оцінки – ФОП Мурай А. В.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на другому поверсі двоповерхової адмінбудівлі площею 34,85 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Головне територіальне управління юстиції у Чернігівській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Носівка, вул. Вокзальна,
6. Платник робіт з оцінки – Рекуха Р. Б.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 31,0 м2 на другому поверсі адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Головне управління статистики у Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Чернігівська обл., смт Козелець, вул. Соборності, 14. Платник робіт з оцінки – ФОП Косовець Г. М.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18. Телефакс
замовника конкурсу (0462) 67-27-83. Електронна адреса замовника конкурсу:
ocenka_74@spfu.gov.ua. Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості
для цілей оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.
Максимальна вартість послуг – 1 725,00 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області о 15.00 через
14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп.
Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею
8,0 м2 другого поверху будівлі гуртожитку № 1. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський національний педагогічний університет імені
Т. Г. Шевченка. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Шевченка, 30а.
Платник робіт з оцінки – ФОП Лузан О. В.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею
8,8 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна фіскальна служба України. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 214. Платник робіт з
оцінки – ФОП Гордієнко О. В.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18. Телефакс
замовника конкурсу (0462) 67-27-83. Електронна адреса замовника конкурсу:
ocenka_74@spfu.gov.ua. Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості
для цілей оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.
Максимальна вартість послуг – 1 725,00 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,
та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до
Положення формами.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області о 15.00 через
14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп.
Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.
Продовження рубрики на стор. 8
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ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ВІННИЦЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Вінницькій області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можлинайменування
місцезнаходження
мета використання
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти 02359395, Державний вищий навчальний заклад «Могилів-Подільський Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення у
04760727.1АААБИД607 24000, Вінницька обл.,
31,0;
159822,00;
2 роки 364 дні
Здійснення торгівлі канцелярськими товарами; розі науки України
монтажно-економічний коледж», 24000, Вінницька обл., м. Могилів5-поверховому навчальному корпусі (літ. А): на 1-му поверм. Могилів-Подільський,
4,0;
22688,00;
міщення торгового автомата з продажу гарячих напоїв;
Подільський, вул. Василя Стуса, 58, тел. (04337) 6-41-90
сі; на 2-му поверсі; на 4-му поверсі
вул. Василя Стуса, 58
8,0
45377,00
розміщення торгового автомата з продажу гарячих напоїв
2 Міністерство освіти 02359395, Державний вищий навчальний заклад «Могилів-Подільський Нерухоме майно –нежитлові вбудовані приміщення на 1-му 04760727.1АААБИД610 24000, Вінницька обл.,
72,61
356 733,00
2 роки 364 дні
Розміщення буфету
і науки України
монтажно-економічний коледж», 24000, Вінницька обл., м. Могилівповерсі 3-поверхової добудови побутового корпусу (літ. А2)
м. Могилів-Подільський,
Подільський, вул. Василя Стуса, 58, тел. (04337) 6-41-90
вул. Василя Стуса, 58
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65, РВ ФДМУ по
Вінницькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить
конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ЖИТОМИРСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Житомирській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
загальна
вартість майна за незалеж- максимально можлинайменування
реєстровий номер майна місцезнаходження
мета використання
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн
вий строк оренди
1 Державна пенітенці- 08563330, Бердичівська виправна колонія управління державної пеніНежитлове приміщення бу- 08563330.1.СГГФШД488 м. Бердичів, вул. Низ10,7
19 595,00
2 роки 364 дні
Виробництво медичних і стоматологічних інструментів та матеріалів (штучних
арна служба України тенціарної служби України в Житомирській області (№ 70), м. Бердичів, дівлі санчастини (літ. М-2)
гірецька, 1
зубів, мостів тощо зуболікарськими лабораторіями без їх встановлення)
вул. Низгірецька, 1, тел. (04143) 2-22-12
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».

ЗАПОРІЗЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Запорізькій області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
вартість майна
загальна
максимально можли(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
за незалежною
мета використання
площа, м2
вий строк оренди
контактний телефон)
оцінкою, грн
1 РВ ФДМУ по Запо- 00222226, ПАТ «Запорізький абразивний ком- Будівлі, споруди, мережі
222226.173.ААБАВЖ754, 757, 758, 762; 222226.173.ААБАВЖ764, 835, 871, 872, 874, 876, 877, 886 – 890, 893, 914, 917, м. Запоріжжя,
–
6 769 024,00
2 роки 364 дні
Інше використання нерухорізький області
бінат», 69014, м. Запоріжжя, вул. Олексія По- у кількості 4 од.; індивіду- 919, 921, 934 – 938, 941, 945, 946, 951, 959, 961, 962, 966, 984 – 986, 989 – 995; 222226.173.ААБАВИ007, 027, 029 –
вул. Олексія Поради
мого майна (виробництво
ради (Димитрова), 44, тел. (061) 65-09-47
ально визначене майно у 032, 035 – 037, 039 – 042, 047, 176, 190 – 192, 367, 391, 397, 460, 537, 583, 584, 586, 587, 642; 222226.173.ААВАВГ307, (Димитрова), 44
нітриду бору)
кількості 89 од.
309 – 311, 315 – 320, 322, 323, 326, 327, 331; 222226.174.ААБАВИ724, 725, 727, 729, 730, 832
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ ФДМУ по Запорізькій області, тел. (061) 226-07-89,
226-07-88, 226-07-87, 227-07-85. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди із супровідним листом. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець
оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

ЛЬВІВСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Львівській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Балансоутримувач
загальна пло- вартість майна за неза- максимально можлиНазва органу управління
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
з/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
ща, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти і
02125438, Дрогобицький державний педагогічний університет імені І. Фран- Частина вбудованого нежитлового приміщення 02125438.1.ХОСККС031 Львівська обл., м. Дрого1,0
7 100,00 станом на
2 роки 364 дні
Розміщення торговельного автомата з продажу
науки України
ка, 82100, м. Львів, вул. Івана Франка, 24, тел.(03244) 3-88-75
на першому поверсі навчального корпусу № 7
бич, вул. Л. Курбаса, 2
30.04.2016
продовольчих товарів (кавового автомата)
2 Міністерство освіти і
02125438, Дрогобицький державний педагогічний університет імені
Частина вбудованого нежитлового приміщення 02125438.1.ХОСККС031 Львівська обл., м. Дрого1,0
6 800,00 станом на
2 роки 364 дні
Розміщення торговельного автомата з продажу
науки України
І.Франка, 82100, м. Львів, вул. Івана Франка, 24, тел. (03244) 3-88-75
на третьому поверсі навчального корпусу № 7
бич, вул. Л. Курбаса, 2
30.04.2016
продовольчих товарів (кавового автомата)
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ ФДМУ по Львівській області. Заяви подаються
в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до
вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОДЕСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Одеській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
реєстровий
загальна вартість майна за не- максимально можлинайменування
місцезнаходження
мета використання
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
номер майна
площа, м2 залежною оцінкою, грн вий строк оренди
1 Міністерство охоро- 02010801, Одеський національний медичний університет, 65082, Облаштований майданчик для паркування
–
м. Одеса, вул. Тіниста, 8
6,0
30 700,00
1 рік
Розміщення буфетів, що не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у
ни здоров’я України м. Одеса, пров. Валіховський, 2, тел. (048) 723-33-24
кавомобіля
навчальних закладах, у робочі дні з 9.00 до 16.00
2 Міністерство охоро- 02010801, Одеський національний медичний університет, 65082, Облаштований майданчик для паркування
–
м.Одеса, пров. Валіховський, 3
6,0
29 900,00
1 рік
Розміщення буфетів, що не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у
ни здоров’я України м. Одеса, пров. Валіховський, 2, тел. (048) 723-33-24
кавомобіля
навчальних закладах, у робочі дні з 9.00 до 16.00
3 Міністерство інфра- 01125672, ДП «Іллічівський морський торговельний порт», 68001, Частина виробничого майданчика вантажно–
Одеська обл., м. Чорноморськ,
120,0
261 299,00
1 рік
Розміщення торговельного об’єкта з продажу: непродовольчих товарів, алкоструктури України Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Праці, 6, тел. (048) 760-86-00
го термінала № 5 в тилу причалу № 27
с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4
гольних та тютюнових виробів (розміщення магазину безмитної торгівлі)
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».

СУМСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Сумській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Балансоутримувач
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Назва органу управління
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
з/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
1 Міністерство освіти
04718013, Сумський національний аграрний університет, 40021, м. Суми, Частина даху корпусу
04718013.1.БЕШСНП803 м. Суми, вул. Герасима
18,0
–
2 роки 364 дні
Розміщення обладнання базової
і науки України
вул. Герасима Кондратьєва, 160, тел. (0542) 78-74-22
механізації
Кондратьєва, 160
станції стільникового зв’язку
2 Міністерство освіти
05408289, Сумський державний університет, 40007, м. Суми,
Частина нежитлового при- 05408289.94.ЮУЧПКХ6 м. Суми, вул. Римського2,0
6 300,00
2 роки 11 місяців
Розміщення банкомата
і науки України
вул. Римського-Корсакова, 2, тел. (0542) 33-40-58
міщення
Корсакова, 2
станом на 30.06.2016
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській 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».

ХАРКІВСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Харківській 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 незалеж- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти і 02547719, Харківський професійний ліцей машинобудування, 61023, м. Харків, Частина учбово-виробничої майстерні № 29, інв. 02547719.1.ГДЧЯШЛ004 м. Харків, вул. Пушкін56,2
145 900,00
1 рік
Розміщення виробництва протезнонауки України
вул. Пушкінська, 87, тел. (057) 700-53-77, 704-15-55
№ 10310796, літ. В-2
ська, 87
ортопедичних виробів для інвалідів
2 Міністерство освіти і 02071205, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 61022,
Нежитлове приміщення – частина кімн. 20 на 1-му 02071205.1.РБНМЛП099 м. Харків, вул. Цілиноград3,0
17 500,00
1 рік
Розміщення пральних автоматів (інше виконауки України
м. Харків, майдан Свободи, 4, тел. (057) 705-12-47, 707-52-31, 705-12-53
поверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку № 5, інв.
ська, 46
ристання нерухомого майна)
№ 103000118, літ. А-5
3 Міністерство освіти і 02071205, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 61022,
Нежитлове приміщення – частина кімн. № 1 на
02071205.1.РБНМЛП098 м. Харків, пров. Отакара
3,0
17 500,00
1 рік
Розміщення пральних автоматів (інше виконауки України
м. Харків, майдан Свободи, 4, тел. (057) 705-12-47, 707-52-31, 705-12-53
1-му поверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку № 4,
Яроша, 13
ристання нерухомого майна)
інв. № 103000117, літ. А-5
4 Міністерство освіти і 02071180, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інсти- Частина поверхні даху 1-поверхової будівлі складу 02071180.1.ДВГЛЛД076 м. Харків, вул. Багалія
10,0
42 400,00
1 рік
Розміщення обладнання базової станції монауки України
тут», 61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21, тел. (057) 707-66-00, 707-66-01
матеріалів, інв. № 1031000044
(Фрунзе), 17
більного зв’язку
5 Державна служба
33879077, Навчальний центр Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Нежитлове приміщення № 5 на 1-му поверсі
33879077.1.МЦЖГЦМ044 Харківська обл., Новово23,4
24 500,00
1 рік
Розміщення телекомунікаційного обладнання
України з надзвичай- Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 63212, Харківська обл., Но- 1-поверхової будівлі «Крамниця на 4 робочих місдолазький р-н, с. Ватутіне,
(діяльність з надання послуг доступу до мених ситуацій
воводолазький р-н, с. Ватутіне, тел. (05740) 6-83-29
ця», інвентарний № 10310044, літ. «А-1,а»
вул. Військова, 22
режі Інтернет)
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів (обов’язково вказати поштову адресу з індексом заявника, дату та номер газети «Відомості приватизації», в якій опублікована інформація про об’єкт оренди) приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18, 3-й поверх, кімн. 308, РВ ФДМУ по Харківській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець
оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». За додатковою інформацією слід звертатися у робочі дні та години у відділ оренди РВ ФДМУ по
Харківській області (4-й поверх, кімн. 413 або за тел. 705-18-59).
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер 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
№
Назва органу
Балансоутримувач
загальна вартість майна за неза- максимально можливий
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
площа, м2 лежною оцінкою, грн
строк оренди
1 Міністерство освіти і 02071234, Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, вул. Інститут- Приміщення на другому поверсі навчального 02071234.1.ЯЛХЛСД001
м. Хмельницький, вул. Кам’янецька,
95,2
337 245,00
2 роки 11 місяців
Розміщення школи з навчання водінауки України
ська, 11, тел. (0382) 72-80-76
корпусу № 1
112
їв автомобілів
2 Міністерство інфра21344146, Хмельницька дирекція УДППЗ «Укрпошта», м. Хмельницький, вул. Проску- Приміщення в одноповерховій будівлі відді- 21560045.2300.АААЖЕК102 Хмельницька обл., Білогірський
50,1
33 344,00
1 рік
Розміщення магазину медтехніки
структури України
рівська, 90, тел. (0382) 70-16-95
лення поштового зв’язку
р-н, смт Ямпіль, вул. Леніна, 52а
3 Державна служба ста- 02362894, Головне управління статистики у Хмельницькій області, вул. Героїв Майда- Приміщення в адміністративній будівлі
02362894.1.АААДЕЖ347
вул. Миру, 36, м. Деражня, Хмель63,0
91 925,00
2 роки 11 місяців
Розміщення оператора телекомунітистики України
ну, 36, м. Хмельницький, 29000, тел. (382) 79-54-64
ницька обл.
кацій; продаж промислових товарів
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
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
місцезнаходження загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
об’єкта оренди площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
м. Київ, просп.
1,0
12 500,00
2 роки 11 місяців Розміщення платіжного термінала
Червонозорястаном на 31.03.2016
ний, 10
2 Міністерство освіти і науки України 00493706, Національний університет біоресурсів і природокористуван- Нерухоме майно – частина першого поверху будівлі 00493706.2.ЦГЧВФИ258 м. Київ, вул. Ломо4,0
42 300,00
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює
ня, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15, тел. (044) 527-82-42
гуртожитку № 6
носова, 65
станом на 30.04.2016
побутове обслуговування населення (встановлення
пральних машин)

№
Балансоутримувач
Назва органу управління
найменування
реєстровий номер майна
з/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
1 Міністерство освіти і науки України 02070909, Київський національний університет будівництва і архітекту- Нерухоме майно – частина першого поверху будівлі 02070909.2.ШАБЕИТО62
ри, 03680, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 31, тел. (044) 241-55-80 гуртожитку № 7

⇒
№ 60 (976)

27 липня 2016 року

8
Продовження таблиці
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
місцезнаходження загальна вартість майна за неза- максимально можлинайменування
реєстровий номер майна
мета використання
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
об’єкта оренди площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
01994089, Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит»,
Нерухоме майно – нежитлове приміщення на пер- 01994089.1.ААААЛБ314 м. Київ, вул. Стрі20,3
305 940,00
2 роки 11 місяців Розміщення аптечного пункту
01135, м. Київ, вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1, тел. (044) 236-69-42 шому поверсі дитячої Консультативно-діагностичної
тенська, 7/9
станом на 31.03.2016
поліклініки
4 Міністерство освіти і науки України 14310709, Державне підприємство «Науково-дослідний інститут «Орі- Нежитлові приміщення на другому та четвертому
14310709.1.БДПМЧН6155 м. Київ, вул. Ежена
191,8
2 113 400,00
2 роки 11 місяців Розміщення закладу науки для проведення дослідження,
он», 03057, м. Київ, вул. Е. Потьє, 8а, тел. (044) 456-91-64, 456-52-91 поверхах інженерного корпусу
Потьє, 8а
станом на 29.02.2016
розробок та виготовлення дослідних зразків в галузі
технічних наук
5 Міністерство економічного розви- 37508596, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України,
Нежитлове приміщення на цокольному поверсі адмі- 37508596.2.ЮМЦУПР102 м. Київ, бульв.
20,7
249 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення оператора телекомунікацій, який надає потку і торгівлі України
01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, тел. (044) 253-93-94,
ністративної будівлі
Дружби Наростаном на 30.04.2016
слуги з доступу до мережі Інтернет
253-72-69
дів, 28
6 Міністерство регіонального роз00294349, Державне підприємство «Український науково-дослідний і Нерухоме майно – нежитлове приміщення на 4-му 00294349.1.АААДДЛ116 м. Київ, вул. Кос17,0
202 900,00
2 роки 11 місяців Розміщення майстерні для власних потреб без здійсненвитку, будівництва та житловопроектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів поверсі будівлі лабораторного корпусу (кімн. 408)
тянтинівська, 68
станом на 30.04.2016
ня торгівлі (інше використання)
комунального господарства України «НДІБМВ», м. Київ, вул. Костянтинівська, 68, тел. 425-56-32
7 Державне управління справами
23696843, Національна академія державного управління при Прези- Нерухоме майно – частина нежитлового приміщен- 23696843.2.ГКОТРА006 м. Київ, вул. Пуга4,0
48 610,00
2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів піддентові України, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20, тел. 481-21-51
ня навчально-лабораторного корпусу № 2
чова, 12/2
станом на 31.03.2016
акцизної групи
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. Заяви подаються в окремому конверті
з надписом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
Назва органу управління
з/п
3 Міністерство охорони здоров’я
України

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

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про оголошення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна

Назва та місцезнаходження органу, що проводить конкурс: РВ ФДМУ по Сумській області, 40035, м. Суми, вул. Харківська, 30/1.
Балансоутримувач об’єкта оренди: Професійно-педагогічний коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
 Інформація про об’єкт оренди: об’єктом оренди є державне нерухоме
майно – нежитлові приміщення загальною площею 256,4 м2 на першому поверсі будівлі – пам’ятки історії, архітектури та монументального мистецтва
місцевого значення «Будинок повітового земства» за адресою: Сумська обл.,
м. Глухів, вул. Києво-Московська, 51.
Вартість об’єкта оренди станом на 29 лютого 2016 року згідно з висновком
про вартість майна становить 825 630,00 грн (вісімсот двадцять п’ять тисяч шістсот тридцять грн 00 коп.).
Стартова орендна плата: місячна орендна плата, яка визначена на підставі
Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 року
№ 786 (зі змінами і доповненнями) (далі – Методика), становить 2 752,10 грн
(дві тисячі сімсот п’ятдесят дві грн 10 коп.) без ПДВ за базовий місяць розрахунку – лютий 2016 року.
Під час розрахунку використано орендну ставку у розмірі 4 %, яка передбачена
Методикою для розміщення їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів
підакцизної групи, у навчальних закладах та військових частинах.
Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати за використання об’єкта
оренди порівняно зі стартовим розміром орендної плати.
2. Строк оренди – 2 роки 364 дні.
3. Об’єкт передається в оренду без права його приватизації та передачі в
суборенду.
4. Використання об’єкта оренди – розміщення буфету, який не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі.
5. Використовувати об’єкт оренди відповідно до його призначення та умов
договору оренди.
6. Своєчасно і в повному обсязі вносити орендну плату з урахуванням індексу інфляції.
7. Забезпечувати збереження об’єкта оренди, запобігати його пошкодженню і
псуванню, утримувати об’єкт оренди в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати об’єкт оренди в належному
стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки.
8. Забезпечувати орендодавцю і балансоутримувачу доступ на об’єкт оренди з
метою контролю за його використанням та виконанням умов договору оренди.
9. У разі виникнення або настання надзвичайних ситуацій, пов’язаних з природною стихією: ураган, великий снігопад, ожеледиця тощо орендар повинен надавати своїх працівників для їх попередження та ліквідації наслідків.
10. Своєчасно здійснювати за рахунок коштів орендаря капітальний, поточний
та інші види ремонту об’єкта оренди. Ця умова не розглядається як дозвіл на здій-

снення поліпшень об’єкта оренди і не тягне за собою зобов’язання орендодавця
щодо компенсації вартості поліпшень. Капітальний ремонт здійснюється тільки за
погодженням з балансоутримувачем, за згодою орендодавця та з дозволу органу,
уповноваженого управляти майном.
11. Щомісяця до 15 числа орендар повинен сплачувати орендну плату за попередній місяць. На вимогу орендодавця та балансоутримувача проводити звіряння
взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти відповідні акти звіряння.
12. Одночасно з укладенням договору орендар повинен застрахувати об’єкт
оренди на суму, не меншу, ніж його вартість за висновком про вартість, на користь
балансоутримувача, який несе ризик загибелі чи пошкодження об’єкта оренди, у
порядку, визначеному законодавством, і надати орендодавцю та балансоутримувачу копії страхового поліса і платіжного доручення. Постійно поновлювати договір
страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим.
13. У разі припинення або розірвання договору орендар повинен повернути
балансоутримувачу об’єкт оренди у належному стані, не гіршому, ніж на момент
передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати балансоутримувачу збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або
часткової) об’єкта оренди з вини орендаря.
14. Орендар повинен здійснювати витрати, пов’язані з утриманням об’єкта оренди. Протягом 15 робочих днів після підписання договору орендар повинен укласти
з балансоутримувачем об’єкта оренди договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання об’єкта оренди, надання комунальних послуг орендарю та
компенсацію податку на землю відповідно до чинного законодавства України.
15. Одночасно з укладенням договору орендар повинен внести завдаток у розмірі місячної орендної плати, розрахованої за базовий місяць оренди. Дані кошти
будуть зараховані в оплату за останній місяць оренди.
16. Орендар несе відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії на об’єкті оренди згідно із законодавством.
17. У разі зміни рахунка, телефону, юридичної адреси орендар повинен повідомляти про це орендодавця у тижневий строк.
18. Орендар повинен забезпечувати збереження майна (орендованої частини
пам’ятки архітектури місцевого значення) відповідно до вимог Закону України «Про
охорону культурної спадщини», утримувати її у належному стані, а також у спосіб,
що потребує якнайменших змін і доповнень пам’ятки та забезпечує збереження
її матеріальної автентичності, просторової композиції, а також елементів обладнання, упорядження, оздоби тощо.
19. Виконувати умови охоронного договору від 15.09.2011 № 8, укладеного між
Управлінням культури і туризму Сумської обласної державної адміністрації та Глухівським національним педагогічним університетом імені Олександра Довженка.
20. Погоджувати з орендодавцем, балансоутримувачем, органом уповноваженим управляти державним майном та центральним органом виконавчої влади у
сфері охорони культурної спадщини проведення невід’ємних поліпшень, ремонту,
розширення та проведення реконструкції орендованого майна, що зумовлює підвищення його вартості, за власні кошти та дотримуватись вимог статті 26 Закону
України «Про охорону культурної спадщини».
21. Компенсація переможцем конкурсу витрат орендодавця або іншого учасника на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди протягом 20 календарних
днів з моменту укладення договору оренди.
Основним критерієм визначення переможця конкурсу 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 в конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс;
пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропо-

КОНКУРСИ З відбору суб’єктів оціночної діяльності

волинська область

Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Волинській області в інформації про
оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено
до проведення незалежної оцінки об’єкта оренди, опублікованій в газеті «Відомості
приватизації» від 25.07.2016 № 59 (975) на стор. 2, щодо об’єкта поз. № 3 в частині
назви об’єкта замість слів: «частина котельні з димовими трубами «К-1» площею
192,5 м2» слід читати: «частина котельні з димовими трубами «К-1» площею
192,5 м2 і трубопроводи теплотраси протяжністю 976 м.».

донецька область

Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Донецькій області в інформації про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки з метою визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати для продовження договору оренди, опублікованій в
газеті «Відомості приватизації» від 25.07.2016 № 59 (975) на стор. 3, передостанній
абзац слід читати: «Конкурс відбудеться 11 серпня 2016 року о 10.00 у РВ ФДМУ
по Донецькій області за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, 18, каб. 408.».

рівненська область

Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Рівненській області в інформації
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації – адміністративного
приміщення загальною площею 324,5 м2 (літ. «А-2»), що орендується ФОП Крукліковською О. В., опублікованій в газеті «Відомості приватизації» від 25.07.2016 №
59 (975), на стор. 5, передостанній та останній абзаци слід читати:

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про підсумки конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна

Переможцем конкурсу на право оренди нерухомого державного майна – нежитлового приміщення площею 6,1 м2 на першому поверсі двоповерхової будівлі
службового-оперативного блоку з боксом для поглибленого огляду легкового
автотранспорту митного поста «Бачівськ» за адресою: Сумська обл., Глухівський
р-н, траса Кіпті-Глухів-Бачівськ, 242 км + 516 м, МАПП «Бачівськ», що перебуває
на балансі Державної фіскальної служби України, знаходиться в оперативному
управлінні (користуванні) Сумської митниці ДФС та належить до сфери управління Державної фіскальної служби України, визнано юридичну особу – ТОВ «Аеропорт Київ Карго».

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу на право оренди
нерухомого державного майна, що відбувся 20.07.2016

За результатами конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону на право укладення договору оренди нерухомого державного майна площею 2,0 м2 за адресою: м. Київ, просп.
Космонавта Комарова, 1, що перебуває на балансі Національного авіаційного
університету, конкурсною комісією прийнято рішення укласти договір оренди
з ФОП Бойко О. В.

вул. Сабурова, 1/20; мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди; вартість
виконання – 1 800,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні.

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
Продовження. Початок рубрики на стор. 2 – 6

зиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу;
інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента, а саме:
а) 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; копію ліцензії претендента на провадження певного виду діяльності, що підлягає ліцензуванню;
б) 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; копію ліцензії претендента на провадження певного виду діяльності, що підлягає ліцензуванню.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються у конвертах з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента.
Документи, що подаються для участі в конкурсі, мають бути належним чином
оформлені. Помарки і виправлення в них не допускаються.
Конкурс буде проведено о 14.00 на 20 календарний день після публікації
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» в приміщенні РВ ФДМУ по
Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1.
Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів – третій робочий день
до дати проведення конкурсу.
Додаткову інформацію можна отримати в відділі оренди РВ ФДМУ по Сумській
області за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1 (кабінети 5, 6, 7, 8).
Телефон для довідок (0542) 36-11-33.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування.

«Конкурс відбудеться 12 серпня 2016 року о 9.00 у РВ ФДМУ по Рівненській області за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Документи на участь у конкурсі приймаються 08.08.2016 (включно) до
17.00 за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон для довідок 26-79-91.».

підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 05.04.2016
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна визнано:
Житомирську товарну агропромислову біржу по об’єкту – нежитловому приміщенню площею 105,0 м2 на першому поверсі будівлі (літ. А), що перебуває на
балансі Управління державної казначейської служби України в Ємільчинському
районі Житомирської області, за адресою: Житомирська обл., смт Ємільчино,
вул. Леніна, 45; мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди; вартість виконання – 1 250,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів;
ПП «Україна-Експерт-Центр» по об’єкту – нежитловому приміщенню площею
22,7 м2 на першому поверсі адміністративного приміщення (літ. А), що перебуває
на балансі Державної фіскальної служби України та в оперативному управлінні
(користуванні) Овруцької об’єднаної державної податкової інспекції Головного
управління ДФС у Житомирській області, за адресою: Житомирська обл., м. Овруч,

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 29.03.2016
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта – нерухомого майна, що належить до державної власності, а саме – частини нежитлового приміщення першого поверху площею 9,7 м2
будівлі адмінбудинку 1-го Міжрайонного реєстраційного відділення за адресою:
вул. Стрийська, 5, с. Підгороднє, Тернопільський р-н, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Управління державної автомобільної інспекції УМВС України в
Тернопільській області, визнано Тернопільське обласне комунальне підприємство
«Експерт». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання
робіт з оцінки – 900,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 31.03.2016
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта – частини нежитлового приміщення загальною площею
11,6 м2 нежитлової будівлі поштового відділення зв’язку за адресою: вул. Л. Українки, 1, с. Великі Загайці, Шумський р-н, Тернопільська обл., що перебуває на балансі
Тернопільської дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку
«Укрпошта», визнано ТОВ «Експертно-консультаційна фірма «Орієнтир-Реформа».
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт
з оцінки – 1 550,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

КОНКУРСИ З відбору розробників документації із землеустрою
КІРОВОГРАДСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Кіровоградській області про повторне оголошення
конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою для підготовки
до продажу земельних ділянок державної власності, на яких
розташовані об’єкти, що підлягають приватизації

Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою (встановлення та погодження меж земельної ділянки з суміжними землекористувачами,
проведення робіт із присвоєння кадастрового номера, погодження та затвердження
документації із землеустрою у встановленому порядку, підготовка інших матеріалів
та документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
Дані про об’єкти землеустрою:
Об’єкт № 1. Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок № 186 за адресою: Кіровоградська
обл., Олександрійський р-н, с. Бутівське, вул. Шкільна, 11. Орієнтовний розмір
земельної ділянки – 0,1 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ РВ ФДМУ по Кіровоградській області від 08.12.2006 № 453 «Про прийняття рішення про приватизацію та
визначення дати оцінки об’єктів незавершеного будівництва – житлових будинків
№ 186 та № 193».
Об’єкт № 2. Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок № 193 за адресою: Кіровоградська
обл., Олександрійський р-н, с. Бутівське, вул. Шкільна, 4. Орієнтовний розмір
земельної ділянки – 0,1 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ РВ ФДМУ по Кіровоградській області від 08.12.2006 № 453 «Про прийняття рішення про приватизацію та

визначення дати оцінки об’єктів незавершеного будівництва – житлових будинків
№ 186 та № 193».
Об’єкт № 3. Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва – підземний туалет школи на 1 648 учнів за адресою:
Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. 6 Грудня, 97. Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,024 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ РВ ФДМУ по Кіровоградській області від 06.06.2007 № 156 «Про прийняття рішення про приватизацію
об’єкта незавершеного будівництва – підземного туалету школи на 1 648 учнів».
Умови конкурсу.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Кіровоградській 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 та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948); 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 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948) –
для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору
виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням
податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних
днях.
Конкурсна документація подається до відділу фінансово-бухгалтерської роботи, господарсько-документального забезпечення та інформатики РВ ФДМУ по
Кіровоградській області до 17 серпня 2016 року включно.
Конкурс вiдбудеться у РВ ФДМУ по Кiровоградськiй областi 26 серпня
2016 року о 10.00 за адресою: 25009, м. Кiровоград, вул. Глинки, 2, кiмн.
706. Телефон для довідок (0522) 33-25-79.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки конкурсу з відбору
виконавців робіт із землеустрою, що відбувся 22.07.2016

За результатами конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, на якій розташований
об’єкт державної власності – Єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства-фірми «Оризон-Транс», що підлягає приватизації, за адресою:
Черкаська обл., м. Сміла, вул. Промислова, 13 переможцем визнано товарну
біржу «Універсальна».
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