Додаток до «державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

№ 65 (981)
Засновано у вересні 1993 року
продаж об’єктів групи Е
В інформації Фонду державного майна України про продаж на аукціоні
державної частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Оздоровчий комплекс – «Пролісок», що становить 31,07 % статутного капіталу
товариства, опублікованій в газеті «Відомості приватизації» від 27 липня 2016 року
№ 60 (976) на стор. 2, абзаци шостий та сьомий слід читати:
«Номінальна вартість державної частки: 4 137 281,20 (чотири мільйони сто
тридцять сім тисяч двісті вісімдесят одна гривня 20 коп.) гривень.
Початкова ціна продажу державної частки: 2 043 470,00 (два мільйони
сорок три тисячі чотириста сімдесят) гривень.».
Продовження рубрики на стор. 3
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Додаток виходить щопонеділка та щосереди

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

триває передплата на офіційне
видання ФДМУ на 2016 рік

«Державний інформаційний бюлетень
про приватизацію»
з додатком – газетою

«Відомості приватизації»
видання можна передплатити в усіх відділеннях зв’язку України
Необхідні дані Ви знайдете в Каталозі видань України
на 2016 рік, с. 103
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Комплект у складі:
журналу «Державний інформацій
ний бюлетень про приватизацію» (укр.).
Законодавчі, нормативно-методичні та інформаційні
матеріали щодо приватизації
газети «Відомості приватизації» – додатка до «Державного інформаційного бюлетеня про
приватизацію» (укр.). Інформація про проведення процедур приватизації майна

4 рази
на рік

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 04.08.2016 № 1515)

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 04.08.2016 № 1516)

Закарпатська область

Комплекс, який складається з адміністративно-спального корпусу, господарського корпусу, фінської бані «Сауна», овочесховища, трансформаторного кіоску,
загальною площею 2 646,08 м2, разом із земельною ділянкою, за адресою: 89120,
Закарпатська обл., Воловецький р-н, смт Жденієво, вул. Шевченка, 249.

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 04.08.2016 № 1517)

Полтавська область

Громадська будівля літ. А-1 (магазин-павільйон) загальною площею 166,8 м2
разом із земельною ділянкою за адресою: 39508, Полтавська обл., Карлівський
р-н, с-ще Михайлівське, вул. Горького, 5а.

Телефон редакції (044) 200-33-77.

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

Фонд
державного
майна України

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д, та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено ПАТ Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (філією «Донецький
аукціонний центр») 09 вересня 2016 року. Час початку аукціону – 11.00, час
закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт ПАТ Державна акціонерна компанія
«Національна мережа аукціонних центрів»:http://www.nmac.net.ua філії «Донецький аукціонний центр». Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу філії «Донецький аукціонний
центр» ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» (87515, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Пушкіна, 74б) оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв на приватизацію для участі в аукціоні – 05
вересня 2016 року до 17.00.
Винагорода організатора аукціону – ПАТ Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» виплачується покупцем у розмірі 1 відсотка
від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 5 823,02 грн.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057)704-17-36.

ВІННИЦЬКА область

Київська область

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлові приміщення двоповерхової прибудови до будівлі
бойлерної площею 142,7 м2.
Адреса об’єкта: 21100, м. Вінниця, вул. Короленка, 31а.
Балансоутримувач: ПАТ «Вінницяобленерго», код за ЄДРПОУ 00130694.
Адреса балансоутримувача: 21050, м. Вінниця, вул. Магістратська, 2.
Відомості про об’єкт: нежитлові приміщення двоповерхової прибудови до будівлі бойлерної 1987 р.в. загальною площею 142,7 м2. Приєднані до електропостачання, водопостачання, каналізації, опалення. Стан приміщень можна вважати
як такий, що потребує ремонту.
Початкова ціна без ПДВ – 566 134,00 грн, ПДВ – 113 226,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 679 360,80 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець, покупець
зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в
повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17,00 грн та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498
у ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 67 936,08 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 – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 05.09.2016 до 17.00
Аукціон в електронній формі буде проведено 09.09.2016 Українською
універсальною 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 Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є
додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної
біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінал заяви на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитись 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. 24, тел. 67-27-46, час роботи з 8.00 до 17.00
(крім вихідних), у п’ятницю з 8.00 до 16.00.

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

ДОНЕЦЬКА область

2 рази
на тиждень

Приватизація та можливості
інвестування в Україні
www.spfu.gov.ua

Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34
ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ

Будівля колишньої їдальні загальною площею 588,9 м2 (разом із земельною
ділянкою) за адресою: 65031, м. Одеса, вул. Плієва, 1.

Продаж об’єктів
групи Д.............................................. 2

офіційне видання Фонду
державного майна України

Продаж об’єктів групи А

Одеська область

У номері

Індекс та назва видання

15 серпня 2016 р.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: інженерна споруда «Басейн бризкальний».
Місцезнаходження об’єкта: 84112, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Новосодівська, 2.
Балансоутримувач: ВАТ «Содовий завод». Ідентифікаційний код 00204895.
Адреса балансоутримувача: 84112, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Світлодарська (Чубаря), 91.
Відомості про об’єкт: бетонна некрита прямокутної форми чотирисекційна інженерна споруда для охолодження циркуляційної води площею 6536,0 м2. Три секції
введені в експлуатацію у 1945 році, четверта – у 1959 році. За призначенням не використовується. Заповнена твердими відходами виробництва харчової солі.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 485 252,00 грн; ПДВ – 97 050,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з ПДВ – 582 302,40 грн.
Умови продажу:
подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно; забезпечити
дотримання санітарних та екологічних норм під час експлуатації об’єкта; вирішити
питання землекористування згідно з чинним законодавством протягом двох років
після набуття права власності на об’єкт; подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації в період чинності умов договору купівлі-продажу
здійснюються за погодженням з органом приватизації із забезпеченням переходу
до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання, визначених законодавством та договором
купівлі-продажу, прав та обов’язків покупця згідно з законодавством України.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у сумі 17,00 грн (без ПДВ)
та кошти при розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314
у банк ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, одержувач –
РВ ФДМУ по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 58 230,24 грн (без ПДВ), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37319085011314 в ДКСУ, МФО 820172,
ЄДРПОУ 13511245, одержувач – РВ ФДМУ по Донецькій області.

Назва об’єкта: будівля лазні загальною площею 638,6 м2.
Адреса об’єкта: Київська область, Бориспільський р-н, с. Мирне, вул. Центральна, 3р.
Балансоутримувач – ліквідовано.
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою капітальну двоповерхову (без підвалу)
окремо розташовану будівлю складної форми в плані, що складається з двох, безпосередньо поєднаних між собою, прямокутних об’ємів. Загальна площа – 638,6 м2.
Група капітальності – ІІ. Рік побудови – 1970. Внутрішні інженерні комунікації відсутні
або перебувають у непридатному до експлуатації стані. Технічний стан: основного
висотного об’єму – ветхий; прибудови – незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт приватизації знаходиться на земельній
ділянці, що перебуває в комунальній власності.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 889 500,00 грн, ПДВ – 177 900,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 067 400,00 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації
об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 09 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 106 740,00 грн, що становить 10% від початкової ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач – РВ ФДМУ
по Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 106 740,00 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187003001567
в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач –
РВ ФДМУ по Київській області.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних
центрів» (http://nmac.net.ua) 06 вересня 2016 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайті Публічного акціонерного товариства
Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://
nmac.net.ua. Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 02 вересня
2016 року до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в Регіональному відділенні Фонду державного майна України по Київській області за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри,
15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00
до 13.45, тел.: (044) 200-25-40.

Кіровоградська область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єктів державної власності
Мiсцезнаходження об’єктів: 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.
1. Назва об’єкта: верстат довбальний, інв. №023016, реєстровий номер
5814256.20.ААВАГЕ085.
Відомості про об’єкт: рік введення в експлуатацію – 1983. Стан задовільний,
подальша експлуатація верстата можлива.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 3 080,0 грн, ПДВ – 616,0 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 3 696,0 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10% від початкової ціни об’єкта – 369,60 грн.
2. Назва об’єкта: верстат круглопильний, інв. №023015, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ084.
Відомості про об’єкт: рік введення в експлуатацію – 1983. Верстат комплектний, необхідна ревізія всіх механізмів. Стан задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 2 540,0 грн, ПДВ – 508,0 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 3 048,0 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10% від початкової ціни об’єкта – 304,80 грн.
3. Назва об’єкта: верстат для обробки деревних матеріалів «Лучеса»
УОДМ-1, інв. №030911, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ094.
Відомості про об’єкт: рік введення в експлуатацію – 1989. Верстат комплектний, необхідна ревізія всіх механізмів. Стан задовільний.
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ФДМУ – 25 років

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 7 480,0 грн, ПДВ – 1496,0 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 8976,0 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10% від початкової ціни об’єкта – 897,60 грн.
4. Назва об’єкта: естакада для циклону Ц-1050 та оборника, інв. №025159,
реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ091.
Відомості про об’єкт: рік введення в експлуатацію – 1985. Стан задовільний,
можлива подальша експлуатація.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 8 900,0 грн, ПДВ – 1 780,0 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 10 680,0 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10% від початкової ціни об’єкта – 1 068,0 грн.
5. Назва об’єкта: трансформатор зварювальний ДТМ-401, інв. №031564,
реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ097.
Відомості про об’єкт: рік введення в експлуатацію – 1990. Комплектний, знаходиться в технічно справному стані.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 970,0 грн, ПДВ – 394,0 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 2 364,0 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10% від початкової ціни об’єкта – 236,40 грн.
6. Назва об’єкта: машина для приготування та подавання жорстких розчинів, інв. №024906, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ086.
Відомості про об’єкт: рік введення в експлуатацію – 1984. Машина тривалий
час не була задіяна в роботі, необхідна ревізія всіх механізмів.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 25 580,0 грн, ПДВ – 5 116,0 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 30 696,0 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10% від початкової ціни об’єкта – 3069,60 грн.
7. Назва об’єкта: установка свердлування отворів в залізобетоні ИЭ1806,
інв. №033890, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ107.
Відомості про об’єкт: рік введення в експлуатацію – 1992 (рік випуску – 1988).
Установка розукомплектована, відсутні: рукоятки для переміщення вручну редуктора поворотного пристрою, а також для здійснення подачі при свердлінні; два
колеса з гумовим ободом у зборі.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 5 910,0 грн, ПДВ – 1 182,0 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 7 092,0 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10% від початкової ціни об’єкта – 709,20 грн.
8. Назва об’єкта: машина для шліфування дерев’яної підлоги СО-155,
реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ115.
Відомості про об’єкт: рік випуску – 1988. Машина комплектна, необхідне проведення ревізії всіх механізмів. Стан задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 2 850,0 грн, ПДВ – 570,0 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 3 420,0 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10% від початкової ціни об’єкта – 342,00 грн.
9. Назва об’єкта: машина мозаїчно-шліфувальна СО-111, реєстровий
номер 5814256.20.ААВАГЕ116.
Відомості про об’єкт: рік випуску – 1988. Машина комплектна, необхідне проведення ревізії всіх механізмів. Стан задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 2 840,0 грн, ПДВ – 568,0 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 3 408,0 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10% від початкової ціни об’єкта – 340,80 грн.
10. Назва об’єкта: установка СО 169, реєстровий номер 5814256.20.
ААВАГЕ117.
Відомості про об’єкт: рік випуску – 1989. Установка комплектна, необхідне
проведення ревізії всіх механізмів. Стан задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 7 830,0 грн, ПДВ – 1 566,0 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 9 396,0 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10% від початкової ціни об’єкта – 939,40 грн.
11. Назва об’єкта: малярний агрегат СО-154, реєстровий номер
5814256.20.ААВАГЕ118.
Відомості про об’єкт: знаходиться на складському зберіганні з 1989 року, рік
випуску – 1988. Агрегат комплектний, необхідне проведення ревізії всіх механізмів. Стан задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 7 130,0 грн, ПДВ – 1 426,0 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 8 556,0 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10% від початкової ціни об’єкта – 855,60 грн.
12. Назва об’єкта: малярна станція СО, реєстровий номер 5814256.20.
ААВАГЕ119.
Відомості про об’єкт: знаходиться на складському зберіганні з 1989 року.
Станція комплектна, тривалий час не була задіяна в роботі, необхідне проведення
ревізії всіх механізмів. Загальний стан задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 80 900,0 грн, ПДВ – 16 180,0 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 97 080,0 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10% від початкової ціни об’єкта – 9 708,0 грн.
13. Назва об’єкта: вентилятор 74-70-86-У 4-5 (ВР 280-46 ДУ (ВЦ 14-46),
реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ120.

Відомості про об’єкт: знаходиться на складському зберіганні з 1990 року, рік
випуску – 1988. Вентилятор комплектний, необхідне проведення ревізії всіх механізмів. Загальний стан задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 11 730,0 грн, ПДВ – 2 346,0 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 14 076,0 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10% від початкової ціни об’єкта – 1 407,60 грн.
14. Назва об’єкта: вентилятор ВЦ-4-75 (В-Ц4-75-6,3), реєстровий номер
5814256.20.ААВАГЕ121.
Відомості про об’єкт: знаходиться на складському зберіганні з 1993 року.
Вентилятор комплектний, необхідне проведення ревізії всіх механізмів. Загальний стан задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 4 700,0 грн, ПДВ – 940,0 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 5 640,0 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10% від початкової ціни об’єкта – 564,0 грн.
15. Назва об’єкта: шарнірно-панельне риштування, інв. №025138, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ087.
Відомості про об’єкт: рік введення в експлуатацію – 1985. Знаходиться в технічно справному стані. Стан задовільний, можлива подальша експлуатація.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 2 830,0 грн, ПДВ – 566,0 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 3 396,0 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10% від початкової ціни об’єкта – 339,60 грн.
16. Назва об’єкта: шарнірно-панельне риштування, інв. №025139, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ088.
Відомості про об’єкт: рік введення в експлуатацію – 1985. Знаходиться в технічно справному стані. Стан задовільний, можлива подальша експлуатація.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 2 830,0 грн, ПДВ – 566,0 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 3 396,0 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10% від початкової ціни об’єкта – 339,60 грн.
17. Назва об’єкта: шарнірно-панельне риштування, інв. №025140, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ089.
Відомості про об’єкт: рік введення в експлуатацію – 1985. Знаходиться в технічно справному стані. Стан задовільний, можлива подальша експлуатація.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 2 830,0 грн, ПДВ – 566,0 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 3 396,0 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10% від початкової ціни об’єкта – 339,60 грн.
18. Назва об’єкта: шарнірно-панельне риштування, інв. №025141, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ090.
Відомості про об’єкт: рік введення в експлуатацію – 1985. Знаходиться в технічно справному стані. Стан – задовільний, можлива подальша експлуатація.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 2 830,0 грн, ПДВ – 566,0 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 3 396,0 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10% від початкової ціни об’єкта – 339,60 грн.
Умови продажу: після укладення договору купівлі-продажу подальше використання об’єкта визначає покупець.
Покупець бере на себе витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу.
Продаж об’єктів здійснюється за грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн. та кошти при розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184500900021, код 13747462,
ГУДКСУ у Кiровоградськiй області, 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 Кіровограській області.
Кінцевий термін прийняття заяв – 05 вересня 2016 року.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних
центрів» (http://www.nmac.net.ua) 09 вересня 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 Фонду державного майна
України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25
вересня 2015 р. за №1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайті 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 направити на адресу філії «Кіровоградський аукціонний центр»
Публічного акціонерного товариства Державна акціонерна компанія «Національна
мережа аукціонних центрів» (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, офіс 303) оригінал
заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Прийняття та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26 червня 1998 року за №400/2840 (зі змінами).
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його 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.

Херсонська область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об’єкта: котельня (будівля) внутрішньою площею 941,5 м2.
Адреса: 75100, Херсонська область, м. Цюрупинськ, вул. Промислова, 1.
Балансоутримувач об’єкта: ПАТ «Машинобудівний завод «Аметист».
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою нежитлову одноповерхову будівлю
промислового зразка з бетонною підлогою, фундамент залізобетонний, дах – руберойд, бітум.
Умови продажу та експлуатації об’єкта приватизації: сплата ціни продажу за
об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; подальше використання об’єкта
визначає покупець; експлуатацію об’єкта здійснювати відповідно до санітарних,
технічних, пожежних та екологічних норм; подальше відчуження та передача в заставу в період контролю регіональним відділенням за виконанням умов договору
купівлі-продажу здійснювати виключно за погодженням з органом приватизації із
забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження.
Покупець сплачує послуги нотаріуса. Покупець сплачує винагороду організатору
аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 75 668,00 грн, ПДВ – 15 133,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 90 801,60 грн.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму (17
грн) та кошти при розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок одержувача – РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі, р/р
№ 37183003000014, ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача – ГУДКСУ у Херсонській
області, МФО 852010.
Грошові кошти у сумі 9 080,16 грн, що становить 10 % початкової ціни об’єкта,
вносяться на рахунок одержувача – РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі, р/р № 37317082001233, ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача – Державна казначейська служба України м. Київ, МФО 820172.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 09 вересня 2016 р. Час початку торгів – 10.00, час закінчення
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 05 вересня 2016 р. до 17.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015
за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної
біржі на електронну адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі Українська універсальна біржа (Представництво у м. Херсоні: м. Херсон,
вул. Горького, 13, оф.12 ) оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках
та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також
докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами). Ознайомитися з об’єктом приватизації
можна в робочі дні за місцем його розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати на Українській універсальній біржі
(м. Полтава, вул. Шевченка, 52, тел. (0532) 56-00-37; м. Херсон, вул. Театральна
(Горького), 13, оф.12) та в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
(м. Херсон, просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, каб. 244, тел. 22-44-44).

Продаж об’єктів групи Д
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-49
ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ ПІД РОЗБИРАННЯ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи Д, що підлягають приватизації
шляхом продажу на аукціоні під розбирання
(затверджений наказом ФДМУ від 05.08.2016 № 1535)

ЧЕРКАСЬКА область

Лазня разом із земельною ділянкою за адресою: Черкаська обл., Черкаський
р-н, с. Думанці, вул. Благовісна, 89а.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта незавершеного
будівництва разом із земельною ділянкою,
на якій він розташований (державна власність)
Назва об’єкта: 2-квартирний житловий будинок.
Місцезнаходження: вул. Поповича, 4в, м. Буськ, Львівська область.
Балансоутримувач: відсутній, (об’єкт повернутий у державну власність).
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт розташований на
відстані 320 м від дороги загального користування. На майданчику розташований фундамент шириною 11,7 м, довжиною 18,95 м та висотою 1,2 м. Готовність
фундаменту – 70%. Фундамент складається з бетонних блоків (кількістю 47 штук)
розміром 2,37 х 60,0 х 40,0. Фундаментні блоки мають ознаки фізичного зносу
50% (половинки). Водопровід, електроенергія, газопостачання – відсутні. Відстань до каналізації – 10 м.
Відомості про земельну ділянку: місце розташування: вул. Поповича, 4в,
м. Буськ, Львівська область; площа земельної ділянки: 0,0266 га; кадастровий номер: 46206 10100:13:022:0209. Категорія земель: землі житлової забудови.
Земельні сервітути: право прокладання та експлуатації ліній електропередачі
зв’язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій.
Ціна об’єкта приватизації (без урахування ПДВ) – 48 700,00 грн (сорок вісім
тисяч сімсот гривень), у тому числі: вартість об’єкта незавершеного будівництва –10 700,00 грн (десять тисяч сімсот гривень), вартість земельної ділянки –
38 000,00 грн(тридцять вісім тисяч гривень). ПДВ – 9 740,00 грн (дев’ять тисяч
сімсот сорок гривень).
Початкова ціна об’єкта приватизації (з урахуванням ПДВ) – 58 440,00 грн
(п’ятдесят вісім тисяч чотириста сорок гривень), у тому числі: вартість об’єкта незавершеного будівництва – 12 840,00 грн. (дванадцять тисяч вісімсот сорок гривень),
вартість земельної ділянки – 45 600,00 грн (сорок п’ять тисяч шістсот гривень).
Умови продажу об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою державної власності, на якій він розташований:
1. Завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його
в експлуатацію з правом зміни первісного призначення з урахуванням встановленого цільового використання земельної ділянки протягом 5 років з моменту підписання акта приймання-передачі об’єкта незавершеного будівництва разом із
земельною ділянкою.
2. Подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, можливе лише за умови збереження для
нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених
договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації,
який здійснює контроль за їх виконанням.
3. Забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного
середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта.
4.Протягом одного року з моменту переходу права власності до покупця
оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації згідно з
чинним законодавством.
5. 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.
Грошові кошти в розмірі 5 844,00 грн, що становить 10% від початкової ціни
об’єкта незавершеного будівництва, вносяться на рахунок № 37316080000840, одержувач коштів – Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070;
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 820172.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на розрахунковий рахунок № 37180500900001,
одержувач коштів – Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області, 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 09 вересня 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 – 05 вересня 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,
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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 учасник аукціону
зобов’язаний надіслати на адресу Філії «Львівський аукціонний центр» (вул. Сахарова, 46а, м. Львів, 79012) оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках
та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також
докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв на участь в
аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про
включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви 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, третій поверх, кімн. 17, тел./факс 255-38-55).

ЧЕРНІГІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж під розбирання на аукціоні в електронній формі
об’єктів незавершеного будівництва державної власності
1. Назва об’єкта: незавершене будівництво одноквартирного житлового
будинку з господарською будівлею.
Адреса: Чернігівська область, Ічнянський р-н, смт Парафіївка, пров. Короленка, 1.
Балансоутримувач: ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ».
Відомості про об’єкт: будинок одноповерховий одноквартирний чотирикімнатний з мансардою загальною проектною площею 223,5 м2, у тому числі підвальне
приміщення площею 100,0 м2. Фундамент з бетонних блоків, стіни з червоної керамічної цегли, закладені віконні бетонні перемички, перекриття із залізобетонних
плит. Наведені крокви даху, який частково вкритий шифером. Будівельна готовність об’єкта – 30,8%. Господарська будівля має розміри 5,2 х 15м, бутобетонний
фундамент, стіни з керамічної цегли. Будівельна готовність – 10,1%.
Відомості про земельну ділянку: розмір земельної ділянки – 0,15 га, кадастровий номер: 7421755700:01:001:0497, цільове призначення: для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, обмеження та
обтяження не встановлені.
Початкова ціна об’єкта – 28 060,44 грн, у т. ч. ПДВ – 4 676,74 грн.
Умови продажу об’єкта: сплатити ціну продажу об’єкта протягом 30 днів з
дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; прийняти об’єкт приватизації протягом п’яти днів після сплати повної ціни продажу об’єкта згідно
з актом приймання-передання; розібрати об’єкт та привести земельну ділянку
у придатний для використання стан в термін 2 роки з моменту підписання акта
приймання-передання; забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час розбирання об’єкта; подальше відчуження об’єкта можливе лише за умови збереження для нового власника об’єкта
незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу,
виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за
їх виконанням.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1% (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та послуги нотаріуса.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Для участі в аукціоні грошові кошти в розмірі 2 806,04 грн, що становить 10%
від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р №37319026013304,
одержувач – РВ ФДМУ по Чернігівській обл., код 14243893, банк одержувача –
Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн вноситься на р/р
№ 37187500900002, одержувач – РВ ФДМУ по Чернігівській обл., код 14243893,
банк одержувача – ГУДКСУ у Чернігівській обл., МФО 853592.
2. Назва об’єкта: незавершене будівництво одноквартирного житлового
будинку з господарською будівлею.
Адреса: Чернігівська обл., Ічнянський р-н, смт Парафіївка, пров. Короленка, 7.
Балансоутримувач: ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ».
Відомості про об’єкт: будинок одноповерховий одноквартирний чотирикімнатний з мансардою загальною проектною площею 223,5 м2, у тому числі підвальне
приміщення площею 100,0 м2. Фундамент з бетонних блоків, стіни з червоної керамічної цегли, закладені віконні бетонні перемички, перекриття із залізобетонних плит. Дах та покрівля не виконані, є зруйновані елементи кроквяної системи.
Будівельна готовність об’єкта – 26,48 %. Господарська будівля має розміри 5,2 х
15 м, бутобетонний фундамент, стіни з керамічної цегли. Будівельна готовність
об’єкта – 22,7%.
Відомості про земельну ділянку: розмір земельної ділянки – 0,15 га, кадастровий номер: 7421755700:01:001:0500, цільове призначення: для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, обмеження та
обтяження не встановлені.
Початкова ціна об’єкта – 26 252,98 грн, у т. ч. ПДВ – 4 375,50 грн.
Умови продажу об’єкта: сплатити ціну продажу об’єкта протягом 30 днів з
дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; прийняти об’єкт приватизації протягом п’яти днів після сплати повної ціни продажу об’єкта згідно
з актом приймання-передання; розібрати об’єкт та привести земельну ділянку
у придатний для використання стан в термін 2 роки з моменту підписання акта

приймання-передання; забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час розбирання об’єкта; подальше відчуження об’єкта можливе лише за умови збереження для нового власника об’єкта
незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу,
виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за
їх виконанням.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1% (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та послуги нотаріуса.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Для участі в аукціоні грошові кошти в розмірі 2 625,3 грн, що становить 10 % від
початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р №37319026013304, одержувач – РВ ФДМУ по Чернігівській обл., код 14243893, банк одержувача – Державна
казначейська служба України м. Київ, МФО 820172.
Плата за реєстрацію заяв в розмірі 17,00 грн вноситься на р/р № 37187500900002,
одержувач – РВ ФДМУ по Чернігівській обл., код 14243893, банк одержувача – ГУДКСУ у Чернігівській обл., МФО 853592.
3. Назва об’єкта: незавершене будівництво одноквартирного житлового
будинку з господарською будівлею.
Адреса: Чернігівська область, Ічнянський р-н, смт Парафіївка, пров. Короленка, 9.
Балансоутримувач: ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ».
Відомості про об’єкт: будинок одноповерховий одноквартирний чотирикімнатний з мансардою загальною проектною площею 223,5 м2, у тому числі підвальне
приміщення площею 100,0 м2. Фундамент з бетонних блоків, стіни з червоної керамічної цегли, закладені віконні бетонні перемички, перекриття із залізобетонних
плит. Дах та покрівля не виконані. Будівельна готовність об’єкта – 26,3 %. Господарська будівля має розміри 5,2 х 15,0 м, бутобетонний фундамент, стіни з керамічної цегли. Будівельна готовність – 18,5 %.
Відомості про земельну ділянку: розмір земельної ділянки – 0,15 га, кадастровий номер: 7421755700:01:001:0501, цільове призначення: для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, обмеження та
обтяження не встановлені.
Початкова ціна об’єкта – 27 789,66 грн, у т. ч. ПДВ – 4 631,61 грн.
Умови продажу об’єкта: сплатити ціну продажу об’єкта протягом 30 днів з
дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; прийняти об’єкт приватизації протягом п’яти днів після сплати повної ціни продажу об’єкта згідно
з актом приймання-передання; розібрати об’єкт та привести земельну ділянку
у придатний для використання стан в термін 2 роки з моменту підписання акта
приймання-передання; забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час розбирання об’єкта; подальше відчуження об’єкта можливе лише за умови збереження для нового власника об’єкта
незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу,
виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за
їх виконанням.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та послуги нотаріуса.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Для участі в аукціоні грошові кошти в розмірі 2 778,97 грн, що становить 10%
від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р №37319026013304,
одержувач – РВ ФДМУ по Чернігівській обл., код 14243893, банк одержувача –
Державна казначейська служба України м. Київ, МФО 820172.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн вноситься на р/р
№ 37187500900002, одержувач – РВ ФДМУ по Чернігівській обл., код 14243893,
банк одержувача – ГУДКСУ у Чернігівській обл., МФО 853592.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 09 вересня 2016 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 12.00.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 05 вересня 2016 року
до 24.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25
вересня 2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 17 квітня 1998 року №772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за №400/2840.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
відповідно до згаданого Порядку, подаються в електронному вигляді до Української
універсальної біржі на електронну адресу auk@uub.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасник аукціону
зобов’язани надіслати на адресу Української універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках
та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також
докази надсилання цих документів.
Ознайомитись з об’єктами можна за місцем їх розташування. Додаткову інформацію можна отримати на Український універсальній біржі (м. Полтава, вул. Шевченка, 52, тел. (0532) 56-00-37, сайт – www.uub.com.ua) у РВ ФДМУ по Чернігівській
області за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кім. 319, тел. 676-302, 3-й
поверх, каб. 319, тел: (0462) 67-63-02.
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Продаж об’єктів групи Е
Управління конкурсного продажу та біржової діяльності, т. 200-35-29
Продовження. Початок рубрики на стор. 1

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж державного пакета акцій
приватного акціонерного товариства
«Авіакомпанія «Горлиця» на аукціоні

Найменування: державний пакет акцій приватного акціонерного товариства
«Авіакомпанія «Горлиця» у кількості 9 423 466 шт., що становить 35,69 % статутного капіталу товариства.
Місцезнаходження: 02154, м. Київ, Русанівська набережна, 16, тел. (044)
295-40-32, факс (044) 295-40-32.
Код за ЄДРПОУ 30369224.
Розмір статутного капіталу: 26 400,80 тис. грн.
Основний вид діяльності (за КВЕД): 68.20 Надання в оренду власного чи орендованого нерухомого майна.
Номінальна вартість пакета акцій: 9 423 466 (дев’ять мільйонів чотириста двадцять три тисячі чотириста шістдесят шість) грн.
Початкова ціна продажу пакета акцій: 9 558 961 (дев’ять мільйонів
п’ятсот п’ятдесят вісім тисяч дев’ятсот шістдесят одна) грн.
Площа земельної ділянки, на якій розташоване господарське товариство: немає.
Засоби платежу: грошові кошти.
Показники економічної діяльності за останні три роки
Показник
2013 р.
2014 р.
2015 р.
Баланс активів і пасивів, тис. грн
18 350,0
2 182,0
14 669,7
Рентабельність, %
–
–
–
Вартість власного капіталу, тис. грн
18 253,2
2 008,7
14 472,5
Чистий прибуток (збиток), тис. грн
-181,7
-16 244,5
-985,6
Обсяг реалізованої продукції, тис. грн
1 060,8
897,3
1 136,2
Показники господарської діяльності станом на 30 червня 2016 року
Показник
Значення показника
Середньооблікова чисельність працівників, чол.
8
Балансова вартість основних фондів, тис. грн
13 453,9
Знос основних фондів, тис. грн (% від основних фондів)
10 209,9 (43,1%)
Дебіторська заборгованість, тис. грн
457,8
Кредиторська заборгованість, тис. грн
162,2
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне
середовище, утворення і розміщення відходів, стан земельної ділянки, природо-

охоронного обладнання та споруд, інформація про сплату екологічних зборів та
платежів (у разі їх наявності): відсутні.
Умови аукціону.
Аукціон з продажу державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Горлиця» буде проведено у Фонді державного майна України 6 вересня 2016 року об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Кутузова,
18/9, кімн. 303, 3-й поверх.
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 зі 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 прийняття заяв на участь в аукціоні – 31 серпня 2016 року.
Грошові кошти у розмірі 10 % початкової вартості продажу пакета акцій, що становить відповідно 955 896,1 (дев’ятсот п’ятдесят п’ять тисяч вісімсот дев’яносто шість) грн
10 коп., перераховуються заявником за 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) грн, та кошти під час розрахунків за
придбаний пакет акцій 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», 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, визна-

ної 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 державою-агресором, 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 надати державному органу
приватизації документ про розподіл статутного капіталу серед учасників.
Відповідальність за достовірність, повноту поданого документа та обов’язок довести своє право на придбання об’єктів державної власності покладається на покупця.
Ознайомитися з приватним акціонерним товариством «Авіакомпанія «Горлиця» можна у робочі дні за його місцезнаходженням: 02154, м. Київ, Русанівська
набережна, 16.
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, 200-36-56, 200-32-14 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

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: нежитлове приміщення № 64 (літ. А-14) на 1-му поверсі житлового будинку загальною площею 101,8 м2. Розмір земельної ділянки: –. Дата оцінки: 31.08.2016. Балансоутримувач: КВП «Дніпропетровський
комбайновий завод». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Мандриківська,147. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
 2. Назва об’єкта: нежитлові приміщення № 1, 26 (літ. А-5) на 1-му поверсі житлового будинку загальною площею 91,7 м2. Розмір земельної ділянки: –. Дата оцінки: 31.08.2016. Балансоутримувач: КВП «Дніпропетровський комбайновий завод». Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. С. Нігояна (просп. Калініна),
23. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для приватизації
шляхом продажу на аукціоні. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
 3. Назва об’єкта: нежитлова будівля (літ. А-4) загальною площею
1 849,7 м2, ворота № 1 площею 8,6 м2, огорожа № 2 площею 342,5 м2, хвіртка
№ 3 площею 3,2 м2, хвіртка № 4 площею 3,2 м2, ворота № 5 площею 7,6 м2
та замощення І площею 757,9 м2. Розмір земельної ділянки: –. Дата оцінки:
31.08.2016. Балансоутримувач: ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат».
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Бірюзова, 2а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
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 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).
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 31 серпня 2016 р.
Конкурс відбудеться 06.09.2016 о 10.00 у регіональному відділенні,
телефон для довідок (056) 744-11-51.

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною
2
площею 62,8 м з окремим входом першого поверху гуртожитку. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Слов’янський хіміко-механічний технікум (код заЄДРПОУ 00208775). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл.,
м. Слов’янськ, вул. Центральна, 41. Мета проведення оцінки: визначення вартості
майна з метою укладення договору оренди Замовник послуг з оцінки – РВ ФДМУ по
Донецькій області, тел./факс (057) 704-17-36, електронна адреса: fdmu14@ukr.net.
Платник робіт з оцінки – МПП «ГАЛЕНІКА». Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 34,3 м2 першого поверху будівлі гуртожитку. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Дружківський технікум Донбаської державної
машинобудівної академії (код за ЄДРПОУ 00173367). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Донецька обл., м. Дружківка, вул. Соборна, 26. Мета проведення оцінки:
визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг
з оцінки – РВ ФДМУ по Донецькій області, тел./факс (057) 704-17-36, електронна
адреса: fdmu14@ukr.net. Платник робіт з оцінки – ТОВ «ЦСО Нікрон». Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.07.2016.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ 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 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.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
на кожен об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення
конкурсу, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду
виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з додатком 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (згідно з додатком 4 до Положення).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18, каб. 408. Телефони для довідок (057) 704-17-36, (066) 988-91-12.
Конкурс відбудеться 1 вересня 2016 року о 10.00 у РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, 18, каб. 408.
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Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та організаційнодокументального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (каб. 316) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
На конверті потрібно 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.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди ставів – плотина із шахтним водозабором «Сальва» (інв. № 128, 130), земляна дамба «Сальва» з
мокрим схилом» (інв. № 129, 129а). Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська
обл., Виноградівський р-н, м. Виноградів. Найменування балансоутримувача:
Державне підприємство «Укрриба» (тел. (063) 799-19-44, (050) 539-36-68). Мета
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника
конкурсу: zakarpat_21@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Демян В. В. Балансова залишкова
вартість основних засобів станом на 04.02.2016: 200 272,51 грн. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення (поз. № 33 та № 33а за
планом) загальною площею 33,7 м2 на п’ятому поверсі та частина даху площею 15,0 м2 адмінбудівлі літ. А. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл.,
м. Мукачеве, вул. Недецеї, 2. Найменування балансоутримувача: Головне управління статистики у Закарпатській області (тел. (067) 670-98-19). Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу:
zakarpat_21@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: Приватне акціонерне товариство «Київстар». Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: 589,54 грн/м2 станом на 26.01.2016. 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, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і
складається з:
підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання
робіт (у календарних днях). До уваги приймаються пропозиції, в яких строк виконання робіт з оцінки об’єктів не перевищує 5 календарних днів. Відповідно до листа
ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 максимальна ціна надання послуг з оцінки, що
буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, визначена за
результатами аналізу цін, що склалися у І кварталі 2016 року в Україні, становить:
об’єкта нерухомого майна, зокрема декількох об’єктів нерухомого майна, що є
одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення), – 1 725,40 грн; документів щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2).
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (понеділок – четвер
до 17.00, п’ятниця до 15.45).
Конкурсна документація подається на кожний об’єкт окремо. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь у конкурсі
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) через 14 днів після дати
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації». Телефон
для довідок (0312) 61-38-83.

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 4,25 м2 на першому поверсі адмінбудівлі за адресою: м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, що перебуває
на балансі Державної фіскальної служби України і в оперативному управлінні (користуванні) Кіровоградської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Кіровоградській області. Найменування балансоутримувача: Державна
фіскальна служба України і в оперативному управлінні (користуванні) Кіровоградської
об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Кіровоградській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кіровоград, вул. Глинки, 2. 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:
дані уточнюються. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2016.
Площа земельної ділянки: дані уточнюються. Місце розташування земельної ділянки:
м. Кіровоград, вул. Глинки, 2. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській
області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: державне підприємство «Сервісно-видавничий центр» (тел. 35-13-17).
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 18,0 м2 на другому поверсі гуртожитку № 1 за адресою: м. Кіровоград, просп. Комуністичний
(бульвар Студентський), 19, що перебуває на балансі Кіровоградського державного
педагогічного університету ім. В. Винниченка. Найменування балансоутримувача:
Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. Місцезнахо-

дження об’єкта оцінки: м. Кіровоград, просп. Комуністичний (бульвар Студентський),
19. 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 10.06.2016, тис. грн: 8,82. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.08.2016. Площа земельної ділянки: 16,38 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Кіровоград, просп. Комуністичний (бульв. Студентський), 19. Замовник робіт
з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки,
2). Платник робіт з оцінки: ТОВ «МЛ «ДІЛА» (0672163878).
 3. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 70,0 м2 та частина ґанку бокового входу площею 12,0 м2 в будівлі молодіжного центру «Червона
калина» (кінотеатр на 800 місць в м. Долинська) за адресою: Кіровоградська
обл., м. Долинська, вул. Соборності України, 44, що перебувають на балансі державного підприємства «Дирекція Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд». Найменування балансоутримувача: державне підприємство
«Дирекція Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Соборності
України, 44. 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.: 2 об’єкти. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 01.07.2016р., тис. грн: 84,923. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31.08.2016. Площа земельної ділянки: відповідно
332,0 м2 та 23,0 м2. Місце розташування земельної ділянки: Кіровоградська обл.,
м. Долинська, вул. Соборності України, 44. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з
оцінки: ПАТ МТС Україна» (0504873633 Юрій Олексійович).
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, має містити пропозиції 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 29.08.2016
включно у робочий час до 17.15. 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. Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Кіровоградській області 2 вересня 2016 р. о 8.30 за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 708.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності
 Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення № 59, 60, 61,
62 загальною площею 89,3 м2 на третьому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, просп. В. Чорновола, 4. Балансоутримувач: Головне
управління статистики у Львівській області. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди
державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.
gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, просп. В. Чорновола, 4. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ДП «Центр державного земельного кадастру».
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».
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
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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.

МИКОЛАЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
№
ПлоАдреса об’єкта
Дата
Балансоутримувач
з/п Назва об’єкта оцінки ща, м2
оцінки
оцінки
1 Нежитлові приміщення
38,8 м. Миколаїв, просп. ДП «НВКГ «Зоря»-«Машпроект»
31.08.16
першого поверху двопоЖовтневий, 42а
верхової будівлі
2 Будівля пункту заправки з 65,2; м. Миколаїв, вул. За- ДП «Миколаївський морський
31.08.16
операторною з невід’єм
водська, 23/20
торговельний порт»
но пов’язаним обладнанням в кількості 14 од.;
будівля насосної
61,8
3 Нежитлове вбудоване при- 11,5 м. Миколаїв, просп. Національний університет ко31.07.16
міщення першого поверху
Героїв Сталінграда, 9 раблебудування ім. адмірала
шестиповерхової будівлі
Макарова
навчального корпусу
4 Частина покрівлі будівлі
36,0 м. Миколаїв, вул. Бу- Філія «Миколаївський державний 31.07.16
дівельників, 15а
обласний навчально-курсовий комбінат» УДП «Укрінтеравтосервіс»
5 Частина службово5,0 м. Миколаїв, вул. Но- Структурний підрозділ «Микола- 31.08.16
технічного приміщення
возаводська, 1
ївська дистанція сигналізації та
другого поверху трипозв’язку» РФ «Одеська залізниця»
верхової будівлі зв’язку
ПАТ «Укрзалізниця»
6 Частина службово3,0 Миколаївська обл., Структурний підрозділ «Херсон- 31.08.16
технічного приміщення
Миколаївський р-н, ське будівельно-монтажне експлуодноповерхової будівлі
с. Ясна Зоря,
атаційне управління» РФ «Одеська
поста ЕЦ
вул. Привокзальна, 14 залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»
7 Нежитлові приміщення
24,0 Снігурівський р-н, Снігурівське управління водного 30.06.16
будівлі контори
с. Новопетрівка,
господарства
вул. Леніна, 46
8 Нежитлові приміщення
636,5 Миколаївська обл., ДНЗ «Первомайський професій- 31.07.16
учбових корпусів
м. Первомайськ,
ний промисловий ліцей»
вул. Корабельна, 20/2
9 Частина нежитлового
9,9 Миколаївська обл., ДЗ «СМСЧ № 2 МОЗ України»
31.07.16
приміщення першого
м. Южноукраїнськ,
поверху п’ятиповерхової
вул. Миру, 3
будівлі поліклініки
10 Сходини між першим та
23,4 Миколаївська обл., ДЗ «СМСЧ № 2 МОЗ України»
31.07.16
другим поверхами будівлі
м. Южноукраїнськ,
харчоблоку
вул. Миру, 3

 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
№
ПлоАдреса об’єкта
Дата
Назва об’єкта оцінки
Балансоутримувач
з/п
ща, м2
оцінки
оцінки
1 Нежитлове приміщення першого
19,4 Миколаївська
ДЗ «СМСЧ № 2 МОЗ
31.07.16
поверху поліклініки
обл., м. ЮжУкраїни»
ноукраїнськ,
вул. Миру, 3
2 Нежитлове приміщення першого
28,9 Миколаївська
Управління Державної каз- 31.07.16
поверху адміністративної будівлі
обл., смт Враді- начейської служби України
ївка, вул. Героїв у Врадіївському районі
Врадіївщини, 139 Миколаївської області
3 Гідротехнічна споруда (ГТС) – ван–
Миколаївська
ТОВ «Новоодеський
31.07.16
тажний причал (залізобетонний)
обл., м. Нова
елеватор»
Одеса, вул. Решетєєва, 79
4 Замощення «Автодрому»
16 180,0 Миколаївська
Новоодеський професій- 31.08.16
обл., м. Нова
ний аграрний ліцей
Одеса, вул. Іпатенка 3а
5 Приміщення гаражів № 11, 12, 13
86,7 м. Миколаїв,
НДІ «Миколаївська астро- 31.07.16
вул. Обсерваномічна обсерваторія»
торна, 1
6 Приміщення першого поверху
85,4 м. Миколаїв,
Філія «Одеське управління 31.08.16
№ 21, 22а дев’ятиповерхового
просп. Героїв
військової торгівлі «Конжитлового будинку
Сталінграда, 93 церну «Військторгсервіс»
7 Нежитлові приміщення першого
75,0; м. Миколаїв,
Миколаївський національ- 31.07.16
поверху навчального корпусу № 2;
вул. Нікольний університет ім. В. О.
частина коридору першого повер4,0; ська, 24
Сухомлинського
ху у навчальному корпусі № 10;
частина приміщення між сходовою
2,0
кліткою та підвалом у навчальному
корпусі № 1
8 Частина приміщення першого по26,84 м. Миколаїв,
Філія «Октябрьск» ДП «Ад- 31.07.16
верху котельні (площа під установвул. Айвазовміністрація морських поркою термокаталітичного знищення
ського, 29/1
тів України» (адміністрація
та утилізації відходів УТК 60) (інв.
спеціалізованого морсько№ 7835) (будівля № Д-2)
го порту «Октябрьск»)
9 Нежитлові приміщення в однопо101,0 м. Миколаїв,
ДП «Миколаївський мор- 31.07.16
верховій будівлі радіостанції (інв.
вул. Заводська, ський торговельний порт»
№ 25563)
23/23
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до сектору організаційнодокументального забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у
календарних днях – не більше 5 днів), запечатаних в окремому конверті; документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою
(додаток 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190) (далі – Положення).
До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів про наявність в
оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з претендентом або додатково
залучаються ним, документів, що підтверджують набуття кваліфікації оцінювача,
виданих міжнародними організаціями та об’єднаннями у сфері оціночної діяльності; письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на
провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента за встановленою
формою (додаток 4 до Положення).
Інформація про претендента, складається відповідно до додатка 4 до Положення та містить: відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт
з оцінки, наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в
Україні та інших країнах світу); інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з
оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство
у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).
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 І 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 через 14 днів після опублікування цієї інформації
за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, конференц-зал регіонального відділення.
Конкурсна документація подається до сектору організаційно-документального
забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській області за чотири робочих дні (включно)
за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн. 38. Телефон робочої
групи (0512) 47-04-11.

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: нежитлове приміщення площею 183,2 м2 (з метою розміщення торговельного об’єкта). Місцезнаходження об’єкта: вул. Привокзальна,
3, м. Полтава. Балансоутримувач: ПД УДППЗ «Укрпошта». Мета оцінки: визначення
ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата
оцінки: 31.08.2016. 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 Березін Ю. М.
 2. Назва об’єкта: адміністративне приміщення площею 34,4 м2 (з метою розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення). Місцезнаходження об’єкта: вул. Гоголя, 2а, смт Диканька,
Полтавська обл. Балансоутримувач: Державна фінансова інспекція в Полтавській
області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.08.2016. Строк виконання робіт: 5
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календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт:
ТОВ «Агровектор+».
 3. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення в переході з корпусу «А» в корпус «Ф» площею 8,0 м2 та частина нежитлового приміщення
в корпусі «П» площею 3,0 м2 (з метою розміщення торговельного об’єкта).
Місцезнаходження об’єкта: просп. Першотравневий, 24, м. Полтава. Балансоутримувач: Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка. Мета
оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.08.2016. 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 Камишов І. М.
 4. Назва, місцезнаходження об’єктів та балансоутримувач: нежитлове
приміщення площею 3,0 м2 за адресою: вул. Маяковського, 5, м. Кременчук,
Полтавська обл.; нежитлове приміщення площею 3,0 м2 за адресою: вул. Маяковського, 7, м. Кременчук, Полтавська обл.; нежитлове приміщення площею
3,0 м2 за адресою: вул. Героїв Бресту, 37, м. Кременчук, Полтавська обл., що обліковуються на балансі Кременчуцького національного університету імені Михайла
Остроградського; нежитлове приміщення площею 3,0 м2 за адресою: вул. Сербіченка, 7, м. Кременчук, Полтавська обл., що обліковується на балансі Коледжу
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (з
метою розміщення пральних машин). Мета оцінки: визначення ринкової вартості
з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.08.2016.
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 Саєнко В. А.
5. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 8,3 м2 (з метою розміщення торговельного об’єкта). Місцезнаходження об’єкта: вул. Центральна
(Леніна), 24, смт Чутове, Полтавська обл. Балансоутримувач: ПД УДППЗ «Укрпошта». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.08.2016. 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
Архипова – Кругла О. М.
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 про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3 до Положення);
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та
підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки);
копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за
наявності); копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту
ФДМУ; інформацію про претендента (додаток 4 до Положення).
Зазначені документи подаються у запечатаному конверті.
Конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях),
якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсів. В своїх конкурсних
пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт, у
тому числі ПДВ. За результатами аналізу звітності проведеною ФДМУ, 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. Конкурсні пропозиції, які
перевищують зазначені не будуть враховані.
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 09.09.2016 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 15.09.2016 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.

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності
 Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів, а саме:
1) нежитлова будівля загальною площею 141,08 м2; 2) нежитлова будівля
загальною площею 170,14 м2 (балансоутримувач – Казенне підприємство Шосткинський казенний завод «Зірка»). Місцезнаходження об’єктів оцінки: м. Шостка,
вул. Садовий бульвар, 36. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2016. Замовник робіт
з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта –
ПАТ «Завод «Ленінська кузня».
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 в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі».
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.
Конкурсна документація подається до конкурсної комісії разом із супровідним листом.
Конкурсна пропозиція претендента на об’єкт подається окремо у запечатаному
конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних
днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу. На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі, та назву
суб’єкта господарювання, який подає заяву.
За рекомендацією ФДМУ, максимальна ціна надання послуг з оцінки майна,
що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця конкурсу по оцінці об’єкта нерухомого майна, зокрема, декількох 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.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська, 30/1.
Телефон для довідок (0542) 36-23-87.
Конкурс відбудеться 31 серпня 2016 року о 10.00 за адресою: м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 25 серпня 2016 року
(включно).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень загальною
площею 12,9 м2 (у тому числі корисна площа – 11,8 м2 та площа спільного
користування – 1,1 м2), реєстровий номер 21560045.2004.АААЖЕИ404,
що перебувають на балансі Тернопільської дирекції УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: с. Матвіївці, Шумський р-н, Тернопільська область. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0352)
52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації,
управління корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352)
25-04-87. Телефакс замовника конкурсу: (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Укртелеком».
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 31.05.2016: 0,0 грн. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень будівлі загальною площею 16,4 м2 (у тому числі: корисна площа – 14,5 м2 та площа спільного користування – 1,9 м2), реєстровий номер 21560045.2004.АААЖЕИ405,
що перебувають на балансі Тернопільської дирекції УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: с. Новостав, Шумський р-н, Тернопільська обл. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0352)
52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації,
управління корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352)
25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Укртелеком».
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 31.05.2016: 302,28 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень будівлі площею
14,9 м2 (реєстровий номер 21560045.2004.АААЖЕИ403), що перебувають на
балансі Тернопільської дирекції УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: с. Великі Загайці, Шумський р-н, Тернопільська обл. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77,
відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління

корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87.
Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській
області. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Укртелеком». Балансова залишкова вартість
об’єкта оцінки станом на 31.05.2016: 78,89 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень будівлі площею
11,0 м2 (реєстровий номер 21560045.2001.АААЖЕИ374), що перебувають на
балансі Тернопільської дирекції УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: с. Товстолуг, Тернопільський р-н, Тернопільська обл. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77,
відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління
корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87.
Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській
області. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Укртелеком». Балансова залишкова вартість
об’єкта оцінки станом на 31.05.2016: 0,0 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.07.2016.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень будівлі загальною площею 24,0 м2 (реєстровий номер 21560045.2001.АААЖЕИ372),
що перебувають на балансі Тернопільської дирекції УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: с. Почапинці, Тернопільський р-н, Тернопільська обл.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ
приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного
майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Укртелеком».
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 31.05.2016: 0,0 грн. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень будівлі площею
21,4 м2 (реєстровий номер 21560045.2001.АААЖЕИ379), що перебувають на
балансі Тернопільської дирекції УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: с. Шляхтянці, Тернопільський р-н, Тернопільська обл. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77,
відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління
корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87.
Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській
області. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Укртелеком». Балансова залишкова вартість
об’єкта оцінки станом на 31.05.2016: 1 681,99 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень будівлі загальною площею 13,0 м2 (у тому числі: корисна площа – 11,0 м2 та площа
спільного користування – 2,0 м2), реєстровий номер 21560045.2003.АААЖЕИ45, що перебувають на балансі Тернопільської дирекції УДППЗ «Укрпошта».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: с. Урмань, Бережанський р-н, Тернопільська
обл. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ
приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного
майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Укртелеком».
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 31.05.2016: 0,0 грн. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.
 8. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень будівлі площею
7,6 м2 (реєстровий номер 21560045.2003.АААЖЕИ493), що перебувають на
балансі Тернопільської дирекції УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: с. Мечищів, Бережанський р-н, Тернопільська обл. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою
продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77,
відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління
корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87.
Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській
області. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Укртелеком». Балансова залишкова вартість
об’єкта оцінки станом на 31.05.2016: 26,85 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.
 9. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень будівлі площею
9,1 м2 (реєстровий номер 21560045.2003.АААЖЕИ471), що перебувають на
балансі Тернопільської дирекції УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: с. Шибалин, Бережанський р-н, Тернопільська обл. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою
продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77,
відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління
корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87.
Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській
області. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Укртелеком». Балансова залишкова вартість
об’єкта оцінки станом на 31.05.2016: 0,0 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.07.2016.
 10. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень будівлі площею 16,8 м2 (реєстровий номер 21560045.2003.АААЖЕИ496), що перебувають на балансі Тернопільської дирекції УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: c Шумляни, Підгаєцький р-н, Тернопільська обл. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77,
відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління
корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87.
Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській
області. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Укртелеком». Балансова залишкова вартість
об’єкта оцінки станом на 31.05.2016: 225,75 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.
 11. Назва об’єкта оцінки: частина нежилих приміщень вузла зв’язку
першого поверху площею 20,7 м2, у тому числі 0,8 м2 – площі спільного
користування, реєстровий номер 21560045.2006.АААЖЕИ424, що перебувають на балансі Тернопільської дирекції Українського державного підприємства
поштового зв’язку «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Гетьмана
Мазепи, 2, м. Борщів, Борщівський р-н, Тернопільська область. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою укладення 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: ФОП Куцак Володимир Мирославович. Балансова
залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.07.2016: 4 989,83 грн. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016.
 12. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення адмінбудинку загальною площею 19,4 м2, зокрема: перший поверх адмінбудинку (поз.
1) – 13,4 м2 та площа спільного користування – 6,0 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 укладення 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: Товариство з обмеженою діяльністю
«СІТІ КАФЕ». Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.07.2016: 1
310,22 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.
 13. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлової будівлі адміністративного
будинку першого поверху загальною площею 22,34 м2, у тому числі 1,24 м2 –
площі спільного користування, що перебуває на балансі Тернопільської дирекції
Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Б. Хмельницького, 22, м. Зборів, Зборівський р-н,
Тернопільська обл. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна
для розрахунку орендної плати з метою укладення 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: ФОП
Криницький Ярослав Володимирович. Балансова залишкова вартість об’єкта
оцінки станом на 01.07.2016: 11 696, 64 грн. 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, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в
Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі», спеціалізацією 1.1. «Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію в запечатаному конверті на кожен об’єкт оцінки окремо (на конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки, дату проведення конкурсу та назву суб’єкта
оціночної діяльності, який подає заяву), а саме:
1) підтвердні документи: заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів,
передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу 1 Положення (за наявності); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення); 2) документи щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та
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ФДМУ – 25 років
підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення). Подібними об’єктами
до об’єктів оцінки 1.1-1.13 є: нерухоме майно – приміщення, частини будівель офісної, торговельно-офісної, торговельної нерухомості; 3) конкурсну пропозицію претендента, яка подається в запечатаному окремому конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів. У своїх
конкурсних пропозиціях претендент повинен 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 у РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх,
зал засідань).
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№
з/п

Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходження
(індекс, адреса), балансоутримувач (назва, код ЄДРПОУ,
контактний телефон)

1 Нежитлове приміщення – кімн. № 11 на 1-му поверсі одноповерхового пункту пропуску «Плетнівка» інв. № 10310134006, літ. «А-1»,
загальною площею 3,1 м2 за адресою: Харківська обл., Вовчанський
р-н, с. Гатище, вул. Плетенівський шлях, 1, пункту пропуску «Плетенівка», що перебуває на балансі Харківської митниці Державної
Фіскальної Служби України, 39534151, тел.: 731-37-30, 731-51-57
2 Нежитлове приміщення – кімн. № 16 площею 8,3 м2 , № 17 площею 3,1 м2 на 1-му поверсі одноповерхової будівлі виробничогосподарчого призначення, інв. № 10310427006, реєстровий
№ ЗЮ-1840, літ. «Б-1» та кімн. № 17 площею 6,3 м2 на 1-му поверсі одноповерхової будівлі виробничо-господарчого призначення, інв. № 103104260066, літ. «А-1», загальною площею 17,7 м2,
за адресою: Харківська обл., Дергачівський р-н, 38-й км траси
Харків-Бєлгород пункт пропуску «Щербаківка», що перебуває на
балансі Харківської митниці Державної Фіскальної Служби України,
39534151, тел.: 731-37-30, 731-51-57

На дату укладенНа дату укладення договору
ня договору на
на проведення незалежної
Дата оцінки
проведення незаоцінки
лежної оцінки
Визначення
Визначення вартості об’єкта
Мета провартості об’єкта
оренди з метою передачі
ведення
оренди з метою
в оренду
оцінки
передачі в оренду
Інформація
ПАТ АБ «Укргазпро замовниПАТ АБ «Укргазбанк»
банк»
ка/платника

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

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: частини стін загальною площею 28,0 м2 (на другому – 3,5 м2,
третьому – 3,5 м2, четвертому – 3,5 м2, п’ятому – 3,5 м2, шостому – 3,5 м2,
сьомому – 3,5 м2, восьмому – 3,5 м2, дев’ятому – 3,5 м2 поверхах) будівлі гуртожитку № 3 (реєстровий № 02125609.1.ЦООЖГМ016) за адресою:
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м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 2. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області,
АРК та м. Севастополі. Платник: ТОВ «Укрком». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні
договору оренди. Запланована дата оцінки 31.08.2016.
 2. Об’єкт: майданчик з бетонної плитки загальною площею 9,0 м2 біля
навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонського державного
університету, за адресою: м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27. Замовник: РВ ФДМУ
в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ФОП Єрмакова Олена
Миколаївна. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Запланована
дата оцінки 31.08.2016.
 3. Об’єкт: нежитлові приміщення площею 214,0 м2 прибудови № 2 до
адміністративної будівлі (реєстровий № 08592322.1.ГЛПОИБ006), що перебуває на балансі Управління МВС України в Херсонській області за адресою:
м. Херсон, вул. Кірова, 4. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м.
Севастополі. Платник: ФОП Євсюкова Людмила Анатоліївна. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки 31.08.2016.
 4. Об’єкт: частина нежитлового приміщення площею 1,8 м2 на другому
поверсі навчального корпусу № 1 (реєстровий № 05480298.1.ЖКСГАШ103),
за адресою: м. Херсон, Бериславське шосе, 24. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ТОВ «Академія інтелектуальних
технологій». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Запланована
дата оцінки 31.08.2016.
 5. Об’єкт: нежитлове вбудоване приміщення площею 26,5 м2 на першому поверсі двоповерхової будівлі учбових майстерень за адресою: м. Херсон,
Бериславське шосе, 28, що перебуває на балансі Державного навчального закладу
«Херсонське вище професійне училище сервісу та дизайну». Замовник: РВ ФДМУ в
Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ПП «Колос – Плюс 2». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки 31.08.2016.
 6. Об’єкт: частина вежі площею 6,0 м2 та мостіння площею 12,0 м2 біля
вежі об’єкта УКВ ретранслятор (реєстровий номер 19477064.4.СШФШЕЛ917)
за адресою: Херсонська обл., м. Берислав, вул. Ленінградська, 5, що перебувають
на балансі Одеського регіонального структурного підрозділу ДП «Обслуговування
повітряного руху України». Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м.
Севастополі. Платник: ПрАТ «МТС Україна». Мета проведення незалежної оцінки –
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки 31.08.2016.
 7. Об’єкт: нежитлове приміщення площею 14,0 м2 у підвалі будинку радіо (реєстровий № 02841554.1.АААЖКЛ611) за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 10, що перебуває на балансі Національної телекомпанії України. Платник:
ФОП Таточенко Наталія Миколаївна. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору
оренди. Запланована дата оцінки 31.08.2016.
 8. Об’єкт: частина приміщення вестибюля загальною площею 1,0 м2
на першому поверсі будівлі головного навчального корпусу, що перебуває на
балансі ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», за адресою: м. Херсон, вул. Р. Люксембург, 23. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м.
Севастополі. Платник: ФОП Єрмоленко Володимир Володимирович. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати при продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки 31.08.2016.
 9. Об’єкт: нежитлове приміщення площею 34,6 м2 на першому поверсі
будівлі навчального корпусу № 5 за адресою: м. Херсон, пров. 40 років Жовтня,
47, що перебуває на балансі Херсонського державного університету. Замовник:
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: Осадчий Олексій
Дмитрович. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Запланована дата
оцінки 31.08.2016.
Звіти про оцінку мають бути прошиті (прошнуровані), пронумеровані, скріплені підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання,
що проводив оцінку.
З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів,
максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів нерухомого майна, яку може бути
запропоновано учасником конкурсу у конкурсній пропозиції, становить: приміщень,
даху, нерухомого майна для встановлення передавальних пристроїв – не більше ніж
1 725,40 грн, окремо розташованих будівель – не більше ніж 1 849,90 грн.
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; 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, запечатані
в окремому конверті (не більше 5 днів для об’єктів оренди); 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) (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, просп. Ушакова, 47, кімн. 225 о 9.00
через 14 днів після опублікування цієї інформації, телефон для довідок
(0552) 22-44-44.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області
про об’єкти оцінки
1. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі гуртожитку (літ. А) загальною
площею 36,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний
професійно-технічний навчальний заклад «Чернівецькій професійний машинобудівний ліцей». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернівці, вул. Хотинська, 47г.
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): 443 316,00 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: 0,2095 га. Місце розташування земельної ділянки: м. Чернівці,
вул. Хотинська, 47г. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування
будівлі гуртожитку (1.12.3 – освіти). Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: –. 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: приміщення першого поверху будівлі їдальні
(літ. Б) загальною площею 70,33 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький транспортний коледж».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернівці, вул. 28 Червня, 73. 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): 153,6
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: 0,5379 га. Місце
розташування земельної ділянки: м. Чернівці, вул. 28 Червня, 73. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування навчального корпусу (1.12.3 – освіти).
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки: 6 409 993,00 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’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 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190.
Замовник незалежної оцінки – РВ ФДМУ по Чернівецькій області.
Платники незалежної оцінки: для об’єкта оцінки № 1 – діючий орендар – юридична особа – ПрАТ «Київстар»; для об’єкта оцінки № 2 – потенційний орендар –
ФОП Подорожнюк Оксана Євгенівна.
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, – 1 725,40 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 конкурсу) 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’єктів 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.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є приміщення, частина будівель,
зокрема інженерні споруди, передавальні пристрої та конструктивні частини будівель, що призначені для їх розміщення.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 2 є приміщення, частина будівель,
зокрема офісна, торговельно-офісна, торговельна нерухомість та нерухомість під
заклади громадського харчування.
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.
Продовження рубрики на стор. 7

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

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

Назва органу
управління

1 Міністерство освіти
і науки України
2 Державна фіскальна служба України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, юридична адреса, контактний телефон)
02125102, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,
43025, Волинська обл., м. Луцьк, просп. Волі, 13, тел. (0332)24-10-07
39472698, Волинська митниця ДФС, 44350, Волинська обл., Любомльський
р-н, с. Римачі, тел. (03377) 2-44-20

найменування

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви на оренду
загальна вартість майна за не- максимально можмісцезнаходження
мета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
–
43021, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Вин
31,5
31 041,00
2 роки 364 дні Встановлення торгового павільйону для
ниченка, 22
торгівлі хлібобулочними виробами
39292197.12. РЕЦВТТ001 44332, Волинська обл., Любомльський р-н,
9,6
70 865,00
2 роки 354 дні Надання послуг митного брокера
с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 41
реєстровий номер майна

Площадка для відпочинку студентів площею
31,5 м2
Частина нежитлового приміщення службововиробничої будівлі площею 9,6 м2

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, к. 807,808, РВ ФДМУ по Волинській 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».

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

Назва органу управління

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

1 Міністерство освіти і науки
України

01116130, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна, м. Дніпропетровськ, вул. Лазаряна, 2, тел. (0562)
47-18-66
2 Міністерство економічного роз- 04689369, Державне підприємство «Державний інститут по проектуванню підвитку і торгівлі України
приємств гірничорудної промисловості «Кривбаспроект», 50000, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Поштовий (К. Маркса), 40, тел. 0564 92 35 87
3 Міністерство енергетики та ву- 05410777, Державне підприємство «Дніпродіпрошахт», 49000, м. Дніпро
гільної промисловості України (Дніпропетровськ), вул. Європейська, 15, тел. (056) 756-82-09
4 Міністерство освіти і науки
02070758, Державний вищий навчальний заклад «Український державний
України
хіміко-технологічний університет», м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 8,
тел. (0562) 47-46-70
5 Міністерство освіти і науки
26461744, Автотранспортний технікум ДВНЗ «Національний гірничий універсиУкраїни
тет» , м. Дніпропетровськ, просп. Кірова, 111, тел. (056)749-63-24
6 Міністерство внутрішніх справ 8571446, Дніпропетровській державний університет внутрішніх справ, тел.
України
(0562) 46-32-36, 377-34-80

найменування
Частини нежитлових
вбудованих приміщень
Нежитлові вбудовані
приміщення

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна максимально
пло- за незалежною можливий
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
ща, м2 оцінкою, грн строк оренди
Інформація відсутня м. Дніпропетровськ, вул. Лазаряна, 2, учбо6,0;
59 616,00;
1 рік
Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів,
вий корпус №1, учбовий корпус №2
4,0
37 796,00
крім товарів підакцизної групи
Інформація відсутня

Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп.
Поштовий (К. Маркса), 40

Нежитлове вбудоване
Інформація відсутня м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Маліновприміщення
ського, 76
Частина нежитлового
Інформація відсутня м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перевбудованого примоги, 44
міщення
Нежитлові вбудовані
02070743.17.ЕФПТИН133 м. Дніпропетровськ, просп. Кірова, 111Б
приміщення
Частина нежитлового
Інформація відсутня м. Дніпропетровськ , просп. Гагаріна, 26
вбудованого приміщення

171,9
(73,7;
98,2)
223,2

678 841,00

8,0

79 648,00

166,8
(72+94,8)
60,0

623 316,00

1 рік

176 280,00

2 роки
11 місяців

979 402,00

2 роки
Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів,
11 місяців крім товарів підакцизної групи, на площі 73,7 м2; розміщення кафе,
що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, на площі 98,2 м2
2 роки
Інше використання державного майна (розміщення фотостудії)
11 місяців
1 рік
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи
Розміщення офіса та інше використання (виробництво металевих
виробів)
Розміщення архіву

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Заяви
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Дніпропетровській області в оголошенні орендодавця про намір передати в оренду об’єкти державного майна, опублікованому в газеті «Відомості приватизації» від 08.08.2016 № 63(979) на стор. 6,
щодо об’єкта поз.1 назву об’єкта оренди слід читати: «частина нежитлового вбудованого приміщення учбового корпусу № 1; частина нежитлового вбудованого приміщення учбового корпусу № 2», дані щодо загальної площі слід читати: «4,0 м2 (2,0+2,0)».
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ФДМУ – 25 років

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
№
Назва органу
Балансоутримувач
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можлиз/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
місцезнаходження
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Державна фіскальна 22380635, Державне підприємство «Виробничо-сервісний
Нежитлові приміщення, розміщені на цо22380635.1.ВБКВТВ143 м. Львів, вул. Стрийська, 35
44,66
603 223,00
2 роки 11 місяців
служба України
центр у Львівській області», 79003, м. Львів, вул. Стрийська, 35,
кольному поверсі адмінбудівлі
станом на 31.05.2016
тел. (032) 297-31-01, (032) 297-31-48
2 Державне агентство лі- 00992421, Державне підприємство «Старосамбірське лісомисливське гос- Нежитлове вбудоване приміщення № 1 на пер- Інформація відсутня
Львівська обл., Старосамбірський р-н,
98,9
97 500,00
2 роки 11 місяців
сових ресурсів України подарство», 82000, м. Старий Самбір, вул. Дрогобича, 2, тел. (238) 2-11-41 шому поверсі двоповерхової будівлі котельні
м. Добромиль, вул. Грушевського, 5б
станом на 31.05.2016

мета використання
12,5 м2 – розміщення фінансової установи; 32,1 м2 – розміщення відділення банку на площі, що використовується
для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги
Розміщення обладнання для виробництва паливних брикетів (інше використання)

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

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТь
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Рівненській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Міністерство інфра- 22565760, Рівненська дирекція УДППЗ «Укрпошта», 33028,
Нежитлове приміщення першого поверху будівлі
21560045.1800.АААЖЕЖ625 м. Рівне, вул. Со52,15
360 520,00
1 рік
Роздрібна торгівля фармацевструктури України м. Рівне, вул. В. Чорновола, 1, тел. (0362) 62-01-04
ВПЗ Рівне-28 Рівненського поштамту-ЦПЗ № 1
борна, 56
тичними товарами
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33028, м. Рівне, вул.16 Липня, 77, РВ ФДМУ по Рівненській області. Заяви подаються в окремому конверті з
написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362) 26-66-75. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Рівненській області в оголошенні орендодавця – РВ ФДМУ по Рівненській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви, опублікованому в газеті «Відомості приватизації» від 03.08.2016 № 62(978) на стор. 7, дані щодо об’єкта поз. № 3 (адміністративна будівля площею 495,9 м2) вважати недійсними.

СУМСЬКА область
№
з/п

Назва органу
управління

1 Державна фіскальна
служба України
2 Державна фіскальна
служба України
3 Державна фіскальна
служба України
4 Міністерство освіти
і науки України
5 Міністерство освіти
і науки України
6 Міністерство освіти
і науки України

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Сумській 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 вартість майна за неза(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
площа, м2 лежною оцінкою, грн
39292197, Державна фіскальна служба України, 04655, м. Київ-53, МСП, Львівська пл., 8
Нежитлове при39292197.11.НЯФПУВ005 Сумська обл., Глухівський район, траса Кіпті-Глухів-Бачівськ
10,0
–
(044)272-51-59, в оперативному управлінні (користуванні), 39420037, Сумська митниця,
міщення
242км+516м, службово-оперативний блок МАПП «Бачівськ»
40020, м. Суми, вул. Воровського, 24, тел. (0542)24-72-18, 68-71-38
39292197, Державна фіскальна служба України, 04655, м. Київ-53, МСП, Львівська пл., 8
Нежитлове при39292197.11.ГЮНЮЛЯ004 Сумська обл., Велико-Писарівський р-н., Дмитрівська сільська
6,5
–
(044)272-51-59, в оперативному управлінні (користуванні), 39420037, Сумська митниця,
міщення
рада, автодорога Т-17-05 Лохвиця-Охтирка-КПП «Дмитрівка»
40020, м. Суми, вул. Воровського, 24, тел. (0542)24-72-18, 68-71-38
175 км + 450 м, службовий блок МАПП «Велика Писарівка»
39292197, Державна фіскальна служба України, 04655, м. Київ-53, МСП, Львівська пл., 8
Нежитлове при39292197.11.ААААЖЖ988 Сумська обл., Сумський р-н, Басівська сільська рада, автодорога
5,2
–
(044)272-51-59, в оперативному управлінні (користуванні), 39420037, Сумська митниця,
міщення
Н07 Київ-Суми-Юнаківка 378 км + 944 м, службовий блок МАПП
40020, м. Суми, вул. Воровського, 24, тел. (0542)24-72-18, 68-71-38
«Юнаківка»
02125527, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Частина нежитлово- 02125527.1.УРЮДПС076 Сумська обл., м. Глухів, вул. Шевченка, 12
2,0
6 440,00
41400, Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська, 24, тел. (05444) 2-29-06
го приміщення
02125510, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка,
Частина нежитлово- 02125510.1.КОЧТБГ032 м. Суми, вул. Роменська, 87
2,0
6 140,00
40002, м. Суми, вул. Роменська, 87, тел. (0542) 22-14-95
го приміщення
05408289, Сумський державний університет, 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, Частина нежитлово- 05408289.94.ЮУЧПКХ8 м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2
2,0
6 130,00
тел. (0542) 33-40-58
го приміщення

максимально можмета використання
ливий строк оренди
2 роки 11 місяців Розміщення відділення банківської
установи
2 роки 11 місяців Розміщення відділення банківської
установи
2 роки 11 місяців Розміщення відділення банківської
установи
2 роки 364 дні

Розміщення банкомата

2 роки 364 дні

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

2 роки 364 дні

Заяви про оренду 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».

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
№
з/п Назва органу управління
1 РВ ФДМУ по Дніпропетровській області

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична
реєстровий
майна за неза- максимально можлинайменування
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість
мета використання
адреса, контактний телефон)
номер майна
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
–
Пансіонат, який складається зі спального корпусу (літ. А); складу (літ. Б);
–
Херсонська обл., Генічеський р-н, с. Ге- 252,8; 9,9; 15,6;
–
5 років
Організація діяльності з розміщення населення на період
кухні (літ. В); душу (літ. Г); вбиральні (літ. Д); сторожки (літ Е)
нічеська Гірка, вул. Набережна, 55
3,6; 11,7; 15,5
відпустки та іншого тимчасового проживання

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

ЧЕРКАСЬКА область
№
з/п
1
2

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
Назва органу управління
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можли(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
мета використання
номер майна місцезнаходження площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Міністерство економічного розвитку 00209160, Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної Приміщення першого поверху чотириповерхової
–
Бульв. Шевченка, 205, 20,20
104 535,00
2 роки 364 дні
Розміщення офіса
і торгівлі України
інформації в хімічній промисловості», бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, тел. (0472) 45-27-63
адмінбудівлі
м. Черкаси
Міністерство економічного розвитку 00209160, Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної Приміщення четвертого поверху чотириповерхо–
Бульв. Шевченка, 205, 20,30
81 600,00
2 роки 364 дні
Провадження діяльності з
і торгівлі України
інформації в хімічній промисловості», бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, тел. (0472) 45-27-63
вої адмінбудівлі
м. Черкаси
перевезення вантажів

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

ЧЕРНІГІВСЬКА область

№
з/п

Назва органу
управління

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

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

вартість майна максимально мета викорисзагальна за
місцезнаходження площа,
незалежною можливий
м2 оцінкою,
тання
грн строк оренди
1 Державне агент- 30148237, ТОВ «Рибне господарство «Біло- Гідротехнічні споруди ставка Білошапки: нагульний став № 2; розподільна дамба 1-2 ставу; 25592421.10.ААЕЖАГ496; 25592421.10.ААЕЖАГ504; 25592421.10.ААЕЖАГ499; Чернігівська обл.,
–
2 576 343,00
2 роки
Використання
ство рибного
шапки», 17594, Чернігівська обл., Приповеневий водоскид; донний водовипуск роздільної дамби ; водозабірне спорудження; ого- 25592421.10.ААЕЖАГ491; 25592421.10.ААЕЖАГ489; 25592421.10.ААЕЖАГ497; Прилуцький р-н,
264 дні
в цілях аквагосподарства
луцький р-н, с. Білошапки, вул. Садова, 13, роджувальна дамба 2-го ставу; повеневий водоскид 2-го ставу; гребля Білошапки – Б.Рудка; 25592421.10.ААЕЖАГ500; 25592421.10.ААЕЖАГ490; 25592421.10.ААЕЖАГ498; с. Білошапки
культури
України
тел. (04637) 6-51-71
перепускне спорудження; причал нагульного ставу №2; донний водовипуск ставу №2; на25592421.10.ААЕЖАГ501; 25592421.10.ААЕЖАГ492; 25592421.10.ААЕЖАГ495;
гульний став №1; скидний канал ставу №1; контурна дамба ставу №1; причал ставу №1;
25592421.10.ААЕЖАГ505; 25592421.10.ААЕЖАГ494; 25592421.10.ААЕЖАГ502;
виросний став 132 га; зимувальний став 6 га; рибоуловлювач на ставу №1
25592421.10.ААЕЖАГ488; 25592421.10.ААЕЖАГ493; 25592421.10.ААЕЖАГ503
найменування

реєстровий номер майна

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43 з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, по п’ятницях до 16.00 (крім вихідних),
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області. Довідки за тел. (0462)77-44-95. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта
оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

м. КИЇВ
№
з/п

Назва органу управління

1 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України
2 Міністерство освіти і науки України
3 Міністерство освіти і науки України
4 Міністерство освіти і науки України

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по м. Києву про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
місцезнаходження загальна вартість майна за не- максимально можли(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
об’єкта оренди площа, м2 залежною оцінкою, грн вий строк оренди
00294349, Державне підприємство «Український науково-дослідний і проектноНежитлове приміщення на чет- 00294349.1.АААДДЛ116 м. Київ, вул. Кос45,50
551 700,00
2 роки 11 місяців
конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів «НДІБМВ», 04080,
вертому поверсі будівлі
тянтинівська, 68
станом на 30.04.2016
м. Київ, вул. Костянтинівська, 68, тел. (044) 425-56-32, 485-23-39
02928433, Національний університет фізичного виховання і спорту України, 03680, Частина нежитлового примі02928433.1.ТЖФКДЖ011 м. Київ, пров. Кус0,25
2 695,00
2 роки 11 місяців
м. Київ, вул. Фізкультури, 1, тел. (044) 287-54-52, 287-61-05
щення будівлі гуртожитку № 3
танайський, 5
станом на 31.05.2016
02928433, Національний університет фізичного виховання і спорту України, 03680, Частини нежитлового примі02928433.1.ТЖФКДЖ008 м. Київ, пров. Кус0,50
5 390,00
2 роки 11 місяців
м. Київ, вул. Фізкультури, 1, тел. (044) 287-54-52, 287-61-05
щення будівлі гуртожитку № 1
танайський, 7
станом на 31.05.2016
02928433, Національний університет фізичного виховання і спорту України, 03680, Частини нежитлового примі02928433.1.ТЖФКДЖ013 м. Київ, вул. Куста0,50
5 390,00
2 роки 11 місяців
м. Київ, вул. Фізкультури, 1, тел. (044) 287-54-52, 287-61-05
щення будівлі гуртожитку № 5
найська, 9
станом на 31.05.2016

мета використання
Розміщення фірмового магазину вітчизняного промислового
підприємства-товаровиробника, крім того, що виробляє товари
підакцизної групи
Розміщення оператора телекомунікацій, який надає послуги з
доступу до Інтернету
Розміщення оператора телекомунікацій, який надає послуги з
доступу до Інтернету
Розміщення оператора телекомунікацій, який надає послуги з
доступу до Інтернету

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

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

ПОЛТАВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про умови та проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення площею 899,5 м2 за адресою: вул. Монастирська, 6, м. Полтава.
Балансоутримувач: Національна академія статистики, обліку та аудиту.
Орган управління: Державна служба статистики України.
Вартість об’єкта оренди згідно з висновком про вартість на 31.05.2016 –
3 396 610,00 грн.
Початковий розмір орендної плати за базовий місяць – червень 2016 р.,
визначений відповідно до вимог чинного законодавства, становить 28 305,08
грн без урахування ПДВ.
Цільове призначення об’єкта оренди: розміщення суб’єкта господарювання,
що здійснює проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи
(лабораторії конструкторського бюро, проведення досліджень й експериментальних розробок у сфері технічних наук), із застосуванням орендної ставки 10 % або
розміщення приватного навчального закладу (провадження освітньої діяльності)
із застосуванням орендної ставки 10 %.
Основні вимоги щодо умов використання об’єкта оренди:
1. Своєчасна сплата орендної плати (щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним).
2. Утримання та використання об’єкта оренди відповідно до мети, визначеної у договорі.

15 серпня 2016 року

3. Строк використання відповідно до договору – 5 років.
4. Страхування орендованого майна протягом одного місяця з дати укладення
договору оренди на суму не меншу, ніж його вартість за висновком про вартість, на
користь орендодавця (для передачі балансоутримувачу) в порядку, визначеному
чинним законодавством.
5. Дотримання заходів протипожежної безпеки орендованого майна, виконання
правил санітарно-епідеміологічної безпеки та правила техніки безпеки.
6. Компенсація витрат балансоутримувачу на утримання об’єкта оренди відповідно до договору про комунальні послуги.
7. Заборона приватизації.
8. Забезпечення здійснення контролю за станом, цільовим використанням
об’єкта оренди та виконання інших умов договору оренди з боку орендодавця та
балансоутримувача.
9. Повернення орендарем у разі припинення або розірвання договору оренди
орендодавцю об’єкта оренди у належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, та (або) відновити
майно та (або) відшкодувати збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або
часткової) об’єкта оренди з вини орендаря.
10. Орендар за участю балансоутримувача зобов’язується надати узгоджений
висновок про стан майна.
11. Компенсація переможцем конкурсу коштів за виконану незалежну оцінку
платнику оцінки протягом семи календарних днів з дня укладення договору оренди
згідно з поданим договором про проведення незалежної оцінки та копією платіжного доручення з відміткою обслуговуючого банку про сплату коштів тощо.
12. Заявник (конкурсант) має сплатити завдаток орендної плати у однократному розмірі за три робочих дні до проведення конкурсу та надати орендодавцю
підтвердні документи. У випадку відмови переможця конкурсу від пропозицій та
укладення договору оренди завдаток поверненню не підлягає.

13. У разі припинення або розірвання договору поліпшення орендованого
майна (у т. ч. здійснені протипожежні заходи, що потребували капітальних вкладень), здійснені орендарем за рахунок власних коштів з дозволу орендодавця, які
можна відокремити від орендованого майна не завдаючи йому шкоди, визнаються власністю орендаря, а невідокремлювані поліпшення – власністю держави та
компенсації не підлягають.
14. Основним критерієм визначенням переможця є максимальний розмір
орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
15. Переможець конкурсу після отримання проекту договору протягом п’яти робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди.
Для участі у конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд до конкурсної комісії:
1) заяву на участь у конкурсі; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов
конкурсу, крім розміру місячної орендної плати; повідомлення про засоби зв’язку
з учасником конкурсу; документ, що підтверджує сплату завдатку; відомості про
учасника конкурсу:
а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих
документів, завірену належним чином копію звіту про фінансові результати учасника
конкурсу з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості за останній
рік; довідку від учасника конкурсу про те, що стосовно нього не порушено справу
про банкрутство, видану обласним сектором з банкрутства;
б) для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвідчує
особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану
представнику фізичної особи; завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру фізичних осіб – підприємців; копію декларації
про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника
єдиного податку з відміткою Державної податкової служби.
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ФДМУ – 25 років
Конкурсні пропозиції (крім розміру орендної плати) подаються супровідним
листом в окремому запечатаному конверті з написом «На конкурс», з відбитком
печатки учасника конкурсу.
Кінцевий строк прийняття заяв та пропозицій – за три робочих дні до дати
проведення конкурсу.
Конкурсні пропозиції щодо розміру орендної плати за перший (базовий) місяць
оренди подаються учасниками конкурсу (їх уповноваженими особами) в запечатаному непрозорому конверті для реєстрації. Реєстрація проводиться секретарем
комісії та завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону, відповідно до Порядку проведення конкурсу на
право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України 31.08.2011 № 906, відбудеться у РВ ФДМУ по Полтавській області через 20 календарних днів з дати публікації цієї інформації в газеті «Відомості
приватизації» о 10.00 за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні,
1/23, 4-й поверх, кімн. 404. Контактний телефон 7-05-56.

ЧЕРНІГІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
Назва об’єкта: будівля кафе площею 216,0 м2 та інше окреме індивідуально визначене майно у кількості 14 найменувань (меблі та касові апарати).
Місцезнаходження: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 44.
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Статус майна: нерухоме майно державної форми власності.
Вартість об’єкта оренди, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку, на
30.04.2016 становить 1 040 746,04 грн без ПДВ.
Основні умови проведення конкурсу:
мета використання об’єкта оренди – розміщення кафе, що здійснює продаж
товарів підакцизної групи; стартовий розмір орендної плати, розрахований відповідно до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її
розподілу, затвердженої постановою КМУ від 04.10.95 №786, з урахуванням змін
та доповнень до неї, з використанням орендної ставки 15% (розміщення кафе,
що здійснює продаж товарів підакцизної групи) за базовий місяць – червень
2016 р. становить 13 451,64 грн без ПДВ; ефективне використання орендованого майна за цільовим призначенням відповідно до мети, зазначеної у договорі
оренди; заборона суборенди; здійснення невід’ємних поліпшень об’єкта оренди
з дозволу орендодавця; виконання поточного та капітального ремонту об’єкта
оренди за рахунок орендаря без компенсації витрат на їх здійснення; дотримання
належних умов щодо експлуатації об’єкта оренди, запобігання його пошкодженню
та псуванню; забезпечення орендарем протипожежної безпеки об’єкта оренди;
страхування протягом місяця з дати укладення договору орендованого майна на
користь балансоутримувача на суму, не меншу, ніж його вартість, визначена за незалежною оцінкою; внесення завдатку в розмірі не меншому, ніж орендна плата за
базовий місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останній місяць оренди,
протягом місяця після підписання договору оренди; своєчасне і в повному обсязі
внесення орендної плати з урахуванням індексу інфляції; компенсація переможцем
конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки майна платнику за договором на
проведення оцінки від 26.05.2016 № 02-32-09/79; термін оренди – 2 роки 364 дні,
але не більше, ніж до моменту приватизації об’єкта оренди (на даний час розпочата робота з підготовки об’єкта до приватизації); переможець конкурсу після
отримання проекту договору оренди зобов’язаний протягом 5 робочих днів повернути орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі відмови переможця

конкурсу від укладення договору оренди або порушення ним строку, визначеного
умовами конкурсу та п. 30 Порядку, конкурсною комісією буде визначений новий
переможець конкурсу відповідно до п. 34 Порядку.
Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної
плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону буде проведено о 10.00 на 21-й календарний
день після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації»
у РВ ФДМУ по Чернігівській області за адресою: м. Чернігів, просп. Миру,
43, кімн. 305.
Кінцевий термін прийняття заяв з документами від претендентів на участь у
конкурсі – за три робочих дні до дати проведення конкурсу до 17.00.
У разі якщо дата проведення конкурсу або кінцевий термін прийняття заяв
припадає на неробочий чи святковий день, то датою проведення конкурсу або
останнім днем прийняття заяв вважається наступний за вихідними чи святковими
днями робочий день.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі
матеріали:
1. Заяву про участь у конкурсі та пакет документів, зазначених в інформації про
конкурс, та згідно з Переліком документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності, затвердженим
наказом Фонду державного майна України від 15.02.2013 № 201. Якщо претендент
вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після
оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу.
2. Пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу.
3. Інформацію про засоби зв’язку з ним.
4. Відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство.
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого
підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються в канцелярію регіонального відділення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43 у запечатаному непрозорому конверті з написом «На конкурс», з відбитком печатки
претендента (за наявності), із зазначенням назви претендента і об’єкта оренди
(адреса, площа, назва балансоутримувача) та дати і номера газети «Відомості
приватизації», в якому опублікована інформація про об’єкт оренди.
Документи, що подаються для участі в конкурсі, мають бути належним чином
оформлені. Помарки і виправлення в них не допускаються.
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені особи
подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий місяць
оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної
комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується
за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону відповідно до Порядку проведення конкурсу
на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 31.08.2011 № 906.

Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати за адресою:
м. Чернігів, просп. Миру, 43, за тел. (0462)77-44-95 з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці,
по п’ятницях до 16.00 (крім вихідних), РВ ФДМУ по Чернігівській області.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про підсумки конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
Вважати конкурс на право оренди державного майна – приміщення площею
61,3 м2 адмінбудівлі, що розташоване за адресою: м. Коломия, вул. Шевченка, 23,
Івано-Франківська область та перебуває на балансі Головного управління статистики в Івано-Франківській області, таким, що не відбувся.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про підсумки конкурсу
на право оренди державного нерухомого майна
1. У зв’язку з порушенням вимог Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
31.08.2011 № 906, та відмовою від укладення договору оренди конкурсною комісією
скасовано раніше прийняте рішення про визначення ТОВ «Аеропорт Київ Карго»
переможцем конкурсу на право оренди нерухомого державного майна – нежитлового приміщення площею 7,1 м2, розташованого за адресою: Сумська обл.,
Глухівський р-н, траса Кіпті – Глухів – Бачівськ, 242 км + 516 м, МАПП «Бачівськ»,
на першому поверсі двоповерхової будівлі службового-оперативного блоку з боксом для поглибленого огляду легкового автотранспорту митного поста «Бачівськ»,
що перебуває на балансі Державної фіскальної служби України, в оперативному
управлінні (користуванні) Сумської митниці ДФС та належить до сфери управління
Державної фіскальної служби України.
Новим переможцем конкурсу визнано фізичну особу – підприємця Давиденка
Дмитра Михайловича.
2. Переможцем конкурсу на право оренди державного нерухомого майна –
частини замощення площею 35,0 м2 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, в оперативному управлінні (користуванні) Сумської митниці ДФС та належить до сфери управління Державної
фіскальної служби України, визначено фізичну особу – підприємця Давиденка
Дмитра Михайловича.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про підсумки конкурсу на право
оренди нерухомого державного майна, що відбувся 01.08.2016
1. Переможцем конкурсу на право оренди нерухомого державного майна –
асфальтобетонного майданчика площею 30,0 м2 у пункті пропуску через державний
кордон України «Сеньківка – Нові Юрковичі, Веселівка», що обліковується на балансі
Чернігівської митниці ДФС та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Городнянський р-н, с. Сеньківка, вул. Дружби, 38, визнано ТОВ «Аеропорт Київ Карго».
2. Переможцем конкурсу на право оренди нерухомого державного майна –
асфальтобетонного покриття доріг та площадок на новій ділянці в пункті пропуску
через державний кордон України «Нові Яриловичі – Нова Гута» загальною площею
30,0 м2, що обліковується на балансі Чернігівської митниці ДФС та знаходиться
за адресою: Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Скиток, вул. Лісна, 54, визнано
ТОВ «САЙРУС ГРУП».

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

№ 65 (981)

ПФ «Бонс»
ПФ «Бонс»

2 000,00/4
2 000,00/4
1 050,00/4

ФОП
ФОП
ФОП Мокров О. П.
Дрозд Ю. О. Дрозд Ю. О.
ПП «Аргумент»
ПП «Аргумент»
ПФ «Бонс»
ФОП Мок
ров О. П.

5 Частина нежитлового приміщення – корп. 750-Н на 2-му поверсі 7-поверхової цегляної будівлі, інв. № 000533, загальною
площею 261,1 м2 за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 126,
що перебуває на балансі Державного підпрєимтсва «Завод ім.
В. О. Малишева», 14315629, тел. 737-69-89
6 Частина фойє № 29 (за техпаспортом) на 1-му поверсі 3-повер
хового головного учбового корпусу № 2 загальною площею 10,0 м2
за адресою: Харківська обл., смт Мала Данилівка, вул. Академічна,
1, що перебуває на балансі Харківської державної зооветеринарної
академії, 00493758, тел.: (05763) 5-74-73, 5-75-31
7 Частина фойє № 50 (за техпаспортом) на 1-му поверсі 4-повер
хового головного учбового корпусу № 1 загальною площею 10,0 м2
за адресою: Харківська обл., смт Мала Данилівка, вул. Академічна,
1, що перебуває на балансі Харківської державної зооветеринарної
академії, 00493758, тел. (05763) 5-74-73, 5-75-31
8 Нежитлові приміщення – частини холу: 1/4 кімн. № 48, 1/2 кімн.
№ 49, кімн. № 50, 52, 53 на 1-му поверсі 3-поверхової будівлі інженерного корпусу (літ. за техпаспортом «А-3») загальною площею
73,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 12, що перебувають на
балансі ДП «Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)», 00190443, тел. 700-69-06
9 Нежитлові приміщення підвалу, 1-го, 2-го , 3-го поверхів загальною площею 785,7 м2 в літ. Б-3 за адресою: м. Харків, вул. Єсеніна, 2 та нежитлові приміщення підвалу, 1-го, 2-го, 3-го, 4-го
поверхів загальною площею 1 125,2 м2 в літ. А-4 за адресою:
м. Харків, просп. Леніна, 50, що обліковуються на баласі ТОВ
«Котлоткрбопром», 25464226, тел. 719-44-12
10 Частина складу № 2 (бокси № 1, 5, 6) загальною площею
120,0 м2 в одноповерховій виробничій будівлі Центрального складу – склад № 2 (бокси № 1, 2, 3, 4, 5, 6) та відкрита площадка
(залізобетонні плити) загальною площею 1 000,0 м2 за адресою:
Харківська обл., Харківський р-н, смт Безлюдівка, вул. Піщана,
9, що перебувають на балансі Харківського обласного управління
водних ресурсів, 01038594, тел.: (057) 701-01-83, 701-01-81,
701-10-81, 701-10-83

1 200,00/5

1 Одноповерхова будівля гаражів загальною площею 486,2 м2
за адресою: м. Харків, просп. Леніна, 20 (просп. Науки, 20),
що перебуває на балансі Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, 02071205, тел. (057) 705-12-36, 705-02-41,
705-12-47
2 Нежитлові приміщення – частина поверхні покрівлі підвального
приміщення під навісом площею 235,8 м2 та кімн. № 76, 77, 79, 8083, 85-92 площею 153,8 м2 на 1-му поверсі різноповерхової (8-12)
будівлі учбового корпусу (пам’ятка архітектури) загальною площею
389,6 м2 за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 6, що перебувають на балансі Харківського національного університету ім. В. Н.
Каразіна, 02071205, тел.: (057) 705-12-36, 705-02-41, 705-12-47
3 Нежитлова одноповерхова будівля насосної станції (інв.
№ 10330829, реєстровий № 01033674.44.ГВЮЦНН104) з побутовим приміщенням (інв. № 10334625, реєстровий № 01033674.37.
ГВЮЦНН129) загальною площею 120,8 м2 за адресою: Харківська
обл., Харківський р-н, с. Циркуни, вул. Окружна, 59, що перебуває на балансі Харківського міжрайонного управління водного
господарства, 01033674, тел. 749-62-63
4 Нежитлова будівля (літ. Б-1, інв. № 100172(в) загальною площею 155,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Соіча, 2в, що перебуває на балансі Державного підпрєимтсва «Завод ім. В. О. Малишева», 14315629, тел. 737-69-89

900,00/5

Найменування об’єкта оцінки, площа,
місцезнаходження (індекс, адреса), балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)

2 520,00/5

№
з/п

Вартість робіт/
строк виконання
Переможець
конкурсу

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 05.04.2016
I. Об’ єкти оренди.

ПФ Агенство «Схід»

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 11.03.2016
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцями визнано:
ТОВ «Всеукраїнська експертна група» на виконання робіт з оцінки об’єктів
оренди:
частини покрівлі площею 9,6 м2; частини приміщення вентиляційної надбудови
площею 18,3 м2 (частина кімнати площею 12,5 м2 та площа спільного користуван-

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 30.03.2016
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, а саме:
частини цегляної димової труби площею 10,0 м2 та технічного майданчика з
цементно-бетонним покриттям площею 10,0 м2, що перебувають на балансі ДП
НВО «Потенціал-Еко», за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 106 з метою продовження договору оренди визнано ПП «Експерт-Рівне-Консалт. Строк надання послуг з
оцінки – 8 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 900,00 грн;
нежитлового приміщення другого поверху адміністративної будівлі площею
25,0 м2, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Рівненській області, за адресою: Рівненська обл., м. Костопіль, вул. Незалежності, 14 з метою укладення договору оренди визнано ПП «Експерт-Рівне-Консалт». Строк надання послуг
з оцінки – 7 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 800,00 грн;
приміщення цокольного поверху гуртожитку № 2 площею 90,69 м2, що перебуває на балансі Національного університету водного господарства та природокористування, за адресою: м. Рівне, вул. В. Чорновола, 55а з метою укладення договору оренди визнано ПП «Оцінка та Консалтинг». Строк надання послуг з оцінки –
7 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 800,00 грн;
частини вхідного тамбура магазину РД УДППЗ «Укрпошта» площею 14,8 м2,
що перебуває на балансі Рівненської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою:
м. Рівне, вул. В. Чорновола, 1 з метою укладення договору оренди визнано ПП
«Експерт-Рівне-Консалт». Строк надання послуг з оцінки – 7 календарних днів.
Вартість надання послуг з оцінки – 1 800,00 грн;
об’єктів дільниці № 3 загальною площею 2 806,3 м2, а саме: контора дільниці № 3 площею 195,9 м2, інв. № 91/1, реєстровий № 24584661.335.АААЖАВ715;
сантехнічна майстерня площею 381,8 м2, інв. № 33/2, реєстровий № 24584661.
335.АААЖАВ695; піонерна база сантехобладнання площею 70,5 м2, інв. № 82/0,
реєстровий № 24584661.335.АААЖАВ714; відкритий майданчик на дільниці
будівельних зовнішних мереж площею 2 062,0 м2, інв. № 8035/1, реєстровий
№ 24584661.335.ПШТДПЮ861; складське приміщення № 2 площею 96,1 м2, івн.
№ 8035/2, реєстровий № 24584661.335.ПШТДПЮ862, що перебувають на балансі
ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», за адресою: Рівненська обл., м. Кузнецовськ, будівельна база № 1 та № 2 промислової зони, 42 визнано ПП «Оцінка
та Консалтинг». Строк надання послуг з оцінки – 18 календарних днів. Вартість
надання послуг з оцінки – 8 200 грн;
приміщення гаража площею 64,96 м2, що перебуває на балансі Рівненського міжрайонного управління водного господарства, за адресою: Рівненська
обл., смт Гоща, вул. Ковпака, 3 з метою укладення договору оренди визнано ПП
«Експерт-Рівне-Консалт». Строк надання послуг з оцінки – 7 календарних днів.
Вартість надання послуг з оцінки – 1 850,00 грн;
частини підвального прміщення центрального корпусу (реєстровий
№ 22554101. 3.ЧУДХБЧ005) площею 7,0 м2, що перебуває на балансі Національного університету «Острозька академія», за адресою: Рівненська обл., м. Острог,
вул. Семінарська, 2 з метою продовження договору оренди визнано ПП «Експерт-

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 13.04.2016
1. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта – нежитлових приміщень загальною площею 107,2 м2 за адресою: м. Суми, вул. Харківська,
38, що обліковуються на балансі Полтавського казенного експериментального
протезно-ортопедичного підприємства, з метою продовження дії договору оренди
визнано СПД ФОП Педченка Андрія Миколайовича, м. Суми. Строк надання послуг
з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 000,00 грн.
2. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта – нежитлового приміщення гаражного боксу площею 52,8 м2 за адресою: м. Суми, вул. Путивльська, 5-1, що обліковується на балансі Сумської філії Державного регіонального
проектно-вишукувального інституту «Дніпродіпроводгосп», з метою передачі об’єкта
в оренду визнано ФОП Даниленка Олександра Івановича, м. Суми. Строк надання
послуг з оцінки – 4 календарні дні. Вартість надання послуг з оцінки – 900,00 грн.
3. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта – вбудованих нежитлових приміщень загальною площею 68,0 м2 за адресою: м. Шостка,
вул. Горького, 4, що обліковуються на балансі ВАТ «АК «Свема» та не увійшли до
статутного капіталу ВАТ, з метою передачі об’єкта в оренду визнано ФОП Даниленка Олександра Івановича, м. Суми. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 200,00 грн.

2 520,00/5

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 07.04.2016
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцем визнано ТОВ «Національна експертно-правова группа» на виконання робіт з
оцінки об’єктів оренди:
державного майна у складі: будівлі, споруд – 2 од., мереж – 2 од., індивідуально
визначеного майна (обладнання) – 89 од. Балансоутримувач майна: ПАТ «Запорізький абразивний комбінат». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя,
вул. Олексія Поради (Димитрова), 44. Вартість виконання робіт з оцінки – 15 000,00
грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди;
вбудованого нежитлового приміщення 1 (у складі приміщень № 61, № 62, № 63,
№ 64) загальною площею 191,0 м2 першого поверху лабораторного корпусу (літ.
Д-2), реєстровий номер 00201081.1.СФРЮГХ1722. Балансоутримувач майна: ДП
«Державний науково-дослідний та проектний інститут титану». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Теплична, 14. Вартість виконання робіт з оцінки –
4 400,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 3 календарні дні від дати підписання
договору на проведення оцінки об’єкта оренди;
частини нежитлового приміщення № 109 першого поверху учбово-лаборатор
ного корпусу (літ. А-3) загальною площею 2,0 м2. Балансоутримувач майна: Запорізький національний технічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Запоріжжя, просп. Леніна, 194. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 500,00 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 3 календарні дні від дати підписання договору на
проведення оцінки об’єкта оренди.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 11.04.2016
Згідно з Положенням 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, комісія одноголосно ухвалила визнати переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
оцінки об’єкта приватизації суб’єкта оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш» по
об’єкту незавершеного будівництва – гуртожитку готельного типу на 110 місць з
їдальнею на 75 посадочних місць, вул. Мартовича, 31, смт Магерів, Жовківський
р-н, Львівська обл. Мета проведення оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні. Термін виконання робіт –
4 к/дні. Вартість робіт – 2 500,00 грн.

будсервіс». Строк надання послуг з оцінки – 7 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 1 800,00 грн.

1 000,00/4

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 07.04.2016
1. Назва об’єкта оцінки: основні засоби, довгострокові біологічні активи, інші
необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи, оборотні матеріальні засоби
(запаси) цілісного майнового комплексу промислового залізничного транспорту
ДВАТ «Димитроввугіллявантажтранс». Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ТОВ «Димитроввантажтранс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 85323, Донецька обл., м. Димитров, вул.Ватутіна, 51. Мета проведення оцінки: переоцінка
необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів. Переможець конкурсу – ВФ «Науктехпроект». Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з
оцінки – 25 050,00 грн, строк виконання – 15 календарних днів.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 48,4 м2 будівлі
гаража. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДУ «Лабораторний центр
на залізничному транспорті Держсанепідслужби України» (ЄДРПОУ 38547526). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Волноваха, пров. Колійний, 26а.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна з метою передачі його
в оренду. Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс». Згідно з конкурсною пропозицією
вартість послуг з оцінки – 2 100,00 грн, строк виконання – 3 календарні дні.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 1, 2 загальною площею 36,2 м2 69 групи приміщень першого поверху будівлі сторожового пункту бази
відпочинку «Портовик». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Маріупольський морський торговельний порт» (ЄДРПОУ 38547526). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Донецька обл., Першотравневий р-н, с. Мелекіно, вул. Набережна, 2.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна з метою передачі його
в оренду. Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс». Згідно з конкурсною пропозицією
вартість послуг з оцінки – 2 100,00 грн, строк виконання – 3 календарні дні.
4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею149,1 м2 першого поверху учбового корпусу з ґанком (реєстровий номер
01132330.9.КАТГНП212). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВСП
«Національного авіаційного університету «Слов’янський коледж національного авіаційного університету» (ЄДРПОУ 36309003). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Центральна (Карла Маркса), 27. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості майна з метою продовження договору оренду.
Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією
вартість послуг з оцінки – 1 850,00 грн, строк виконання – 3 календарні дні.
5. Назва об’єкта оцінки: основні засоби, довгострокові біологічні активи, інші
необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи та оборотні матеріальні засоби цілісного майнового комплексу державного науково-виробничого підприємства
«Укрмеханобр». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПАТ «ММК ім.
Ілліча». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 50074, Дніпропетровська обл., м. Кривий
Ріг, вул. Демиденка, 2. Мета проведення оцінки: переоцінка необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів. Переможець конкурсу – ВФ «Науктех
проект». Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 25 050,00 грн,
строк виконання – 15 календарних днів.
6. Назва об’єкта оцінки: інженерна споруда «Басейн бризкальний». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВАТ «Содовий завод». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 84112, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Новосодівська, 2. Мета
проведення оцінки: проведення незалежної оцінки з метою визначення ринкової
вартості об’єкта для продажу на аукціоні за методом зниження ціни. Переможець
конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг
з оцінки – 4 000,00 грн, строк виконання – 3 календарні дні.
7. Назва об’єкта оцінки: єдиний майновий комплекс державного комерційного торгового підприємства «Комбінат шкільного харчування». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 85327, Донецька обл., м. Димитров, мкр-н Молодіжний, 58. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для продажу на аукціоні
з умовою збереження профілю діяльності. Переможець конкурсу – ФОП Оніщенко В. М. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 9 600,00 грн,
строк виконання – 15 календарних днів.

ня – 5,8 м2) на даху адміністративної будівлі (літ. А-12), що перебувають на балансі
Головного управління державної казначейської служби України у Запорізькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Леніна, 168. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 900,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 3 календарні
дні від дати підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди;
вбудованих в другий поверх будівлі центру електрозв’язку та пошти (літ. А-3,
реєстровий № 21560045.800.АААЖЖБ261) нежитлового приміщення № 128 та
частини приміщення загального користування № 99 площею 3,9 м2, загальною
площею 15,0 м2, що перебувають на балансі Запорізької дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Запорізька обл., м. Вільнянськ, вул. Бочарова, 16. Вартість виконання робіт
з оцінки – 3 500,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 3 календарні дні від дати
підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди;
вбудованих нежитлових приміщень загальною площею 184,8 м2 триповерхової
будівлі, реєстровий № 02360576.31.АААДЕЕ934 (літ. Б -3, приміщення № 3 площею
32,0 м2 підвального поверху; приміщення № 53 площею 51,7 м2 першого поверху;
приміщення № 9, 10, 12 площею 101,1 м2 другого поверху), що перебувають на
балансі Головного управління статистики у Запорізькій області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Токмак, вул. Радянська, 230. Вартість виконання робіт з оцінки –
3 500,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 3 календарні дні від дати підписання
договору на проведення оцінки об’єкта оренди;
нежитлових приміщень, вбудованих в перший поверх триповерхової будівлі
(літ. А, приміщення з № 40 до № 43 включно) загальною площею 24,4 м2, що перебувають на балансі Запорізької дирекції Українського державного підприємства
поштового зв’язку «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл.,
смт Куйбишево, вул. Леніна, 43. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 500,00 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 3 календарні дні від дати підписання договору на
проведення оцінки об’єкта оренди;
фізичну особу – підприємця Жуган Віру Станіславівну на виконання робіт з
оцінки об’єкта оренди – вбудованих в перший поверх будівлі пошти, реєстровий
№ 21560045.800.АААЖЖББ265, нежитлових приміщень (літ. А; приміщення № 3,
9, 10, 11 площею 82,5 м2, частини приміщень коридорів № 1, 2, 14 площею 7,5 м2)
загальною площею 90,0 м2, що перебувають на балансі Запорізької дирекції
Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Вільнянський р-н, м. Вільнянськ,
вул. Леніна, 41а. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 200,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарні дні від дати підписання договору на проведення
оцінки об’єкта оренди.
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АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності
Назва об’єкта оцінки: державний пакет акцій приватного акціонерного
товариства (ПрАТ) «М-СЕРВІС» у кількості 14 854 332 шт., що становить
20,391% статутного капіталу товариства. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ПрАТ «М-СЕРВІС».Місцезнаходження об'єкта оцінки: бульв. Лесі
Українки, 26, м. Київ, 01133; тел./факс: (044) 285-43-47.
Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу пакета акцій за
грошові кошти. 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) ПрАТ «М-СЕРВІС»: 68.20 – надання
в оренду і експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком ПрАТ «М-СЕРВІС», од.: будинки та споруди – 1; машини та обладнання – 32; інструменти, прилади та інвентар – 61; інші основні засоби – 3; малоцінні
необоротні матеріальні активи – 312; авторське право та суміжні з ним права – 1;
довгострокові фінансові інвестиції – 1; необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу, – 3.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) ПрАТ «М-СЕРВІС», тис. грн:
72 849,1. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів державної власності, що відбувся 13.04.2016
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Реверу Олену
Анатоліївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення № 21 площею 24,2 м2 на першому поверсі чотириповерхового
адміністративного корпусу, що перебуває на балансі Вінницької дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», за адресою:
м. Вінниця, площа Привокзальна, 2 з метою продовження дії договору оренди.
Строк надання послуг з оцінки – 4 календарні дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 500,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Вінекс» щодо визначення вартості об’єкта
оренди – нежитлового вбудованого приміщення № 28 площею 18,5 м2 на першому
поверсі двоповерхового громадського будинку будівлі управління Державної казначейської служби України у Тульчинському районі Вінницької області, що перебуває
на балансі Управління Державної казначейської служби України у Тульчинському
районі Вінницької області, за адресою: 23600, Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Леніна, 47 з метою продовження дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки –
5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 900,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Шевчук Ольгу Анатоліївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення технічного поверху (6,0 м2), частина даху (14,0 м2) 12-поверхової
адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Головного управління статистики
у Вінницькій області, за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 15 з метою
продовження дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних
дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 850,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Петричко Людмилу Віталіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень (№ 28 – № 30; № 35 – № 40) площею 97,5 м2 на першому поверсі
3-поверхової адміністративної будівлі, що перебувають на балансі Козятинської
об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Вінницькій
області, за адресою: Вінницька обл., Козятинський р-н, м. Козятин, вул. П. Орлика, 19 з метою продовження дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки –
4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 820,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Вінекс» щодо визначення вартості
об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень (№ 12 – 15,4 м2; частина
№ 13 – 1,6 м2) загальною площею 17,0 м2 на 2-му поверсі 3-поверхової будівлі,
що перебувають на балансі Вінницької дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», за адресою: 22600, Вінницька обл.,
м. Козятин, вул. Червоноармійська, 39 з метою продовження дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг
з оцінки – 1 850,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Козюру Ларису
Валентинівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень (№ 1 – № 3; № 6 – № 8) загальною площею 111,0 м2 на 1-му поверсі 2-поверхової нежитлової будівлі, що перебувають на балансі Державного
підприємства фірми «Орізон-Бета», за адресою: Вінницька обл., Гайсинський
р-н, м. Гайсин, вул. Леніна, 35а з метою продовження дії договору оренди.
Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з
оцінки – 1 800,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Прокопенко Світлану Михайлівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень (№ 20 – 53,8 м2; № 21 – 8,4 м2) загальною площею 62,2 м2 на
1-му поверсі двоповерхової адміністративної будівлі, що перебувають на балансі
Головного управління статистики у Вінницькій області, за адресою: 22800, Немирівський р-н, м. Немирів, провул. Некрасова, 6 з метою продовження дії договору
оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 800,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень: у приміщенні
№ 2 – 216,8 м2 (№ 1 – № 2); у приміщенні № 3 – 532,7 м2 (№ 1); у приміщенні № 4 –
96,3 м2 (№ 1 – № 8) загальною площею 845,8 м2 на 1-му поверсі 2-поверхової будівлі складу (літ. В), що перебувають на балансі Виробничої філії «Вінницька картографічна фабрика» державного підприємства «Центр державного земельного
кадастру», за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19 з метою укладення договору
оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 900,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 13.04.2016

№
з/п

Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки

Найменування/ПІБ
суб’єкта оціночної
діяльності – переможця конкурсу

1 Частина нежитлових приміщень 1-го поверху загальною площею ТОВ «Ека-Захід»
53,1 м2 (у т. ч. кімн. № 1 – 4,3 м2, № 5 – 40,5 м2, № 6 – 4,2 м2,
кім. № 8 – 1,7 м2, № 9 – 1,0 м2, № 10 – 1,4 м2 згідно з технічним
паспортом) адміністративної будівлі, що перебувають на балансі
Івано-Франківської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: ІваноФранківська обл., Галицький р-н, смт Більшівці, Вічевий Майдан,
3. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди
2 Приміщення їдальні загальною площею 101,0 м2, підвал літ. А
ФОП Тарнополь(згідно з технічним паспортом на громадський будинок), що пере- ський Анатолій
буває на балансі Головного управління Державної казначейської
Пилипович
служби України в Івано-Франківській області, за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Дністровська, 14. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди
3 Частина приміщення площею 22,5 м2, підвал літ. А (згідно з технічним ТОВ «Ека-Захід»
паспортом на громадський будинок), що перебуває на балансі Головного управління Державної казначейської служби України в ІваноФранківській області, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 14. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди
4 Вбудовані приміщення кухні загальною площею 61,6 м2, що входять ФОП Тарнопольдо складу їдальні на першому поверсі будівлі суспільно-побутового ський Анатолій
блоку та перебувають на балансі Косівського інституту прикладного Пилипович
та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв, за адресою: Івано-Франківська обл., м. Косів, вул. Міцкевича,
2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди
5 Вбудоване приміщення мийки загальною площею 24,1 м2 на пер- ФОП Тарнопольшому поверсі будівлі суспільно-побутового блоку, що перебуває на ський Анатолій
балансі Косівського інституту прикладного та декоративного мисте- Пилипович
цтва Львівської національної академії мистецтв, за адресою: ІваноФранківська обл., м. Косів, вул. Міцкевича, 2. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди
для продовження договору оренди
6 Частина приміщення складу «ВДВ» (літ. «М») площею 362,0 м2,
ФОП Тарнопольщо перебуває на балансі ДП «Івано-Франківський котельно-зварю ський Анатолій
вальний завод», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. ХриплинПилипович
ська, 11. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди

5

2 520,00

3

4

5

5

ПП «Аргумент»

4

2 160,00

4

2 160,00

5

4

5

ПП «Аргумент»

Вартість виконання робіт, грн
Строк виконання
робіт, дні

Визначення вартості
об’єкта з метою передачі в оренду

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 08.04.2016
Назва об’єкта Пло- Адреса об’єкта Переможець кон- Термін виконання, Вартість вико
оцінки
ща, м2
оцінки
курсу – СОД
календарних днів нання робіт, грн
Нежитлове при- 33,8 м. Київ, бульв.
ПП «Аргумент»
5
2 160,00
міщення
Л. Українки, 26
Нежитлове при- 51,9 м. Київ, бульв.
ТОВ «Сарос»
3
2 000,00
міщення
Л. Українки, 26
Нежитлове при- 34,0 м. Київ, бульв.
ПП «Аргумент»
5
2 160,00
міщення
Л. Українки, 26
Нежитлове при- 39,2 м. Київ, бульв.
ПП «Аргумент»
5
2 160,00
міщення
Л. Українки, 26
Нежитлове при- 34,5 м. Київ, бульв.
ПП «Аргумент»
5
2 160,00
міщення
Л. Українки, 26

тел. (044) 200-36-58, 200-35-01

ПП «Аргумент»

1 100,00

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

Газета «Відомості приватизації» –
додаток до «Державного інформаційного
бюлетеня про приватизацію»

2 160,00

900,00

Визначення вартості
об’єкта з метою передачі в оренду

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 12.04.2016
Відповідно до абз. 6 пункту 3 розділу V Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075, конкурсною комісією РВ ФДМУ по Чернівецькій області визнано переможцями конкурсів:
1. Найменування суб’єкта оціночної діяльності: ФОП Читайло Валентина Василівна. Назва об’єкта оцінки: об’єкт групи А державної власності – виробнича
будівля (корпусу блоку допоміжного) (літ. А, А’) загальною площею 1 085,6 м2
(вул. Прутська, 10а, м. Чернівці), що перебуває на позабалансовому рахунку ТОВ
«Машзавод». Мета проведення оцінки: приватизації шляхом продажу на аукціоні
за методом зниження ціни. Вартість та строк виконання робіт з оцінки: 1 800,00
грн та 10 (десять) календарних днів.
2. Найменування суб’єкта оціночної діяльності: ФОП Читайло Валентина Василівна. Назва об’єкта оцінки: об’єкт групи Ж державної власності – їдальня на 330
місць (вул. Прутська, 16б, м. Чернівці), що перебуває на позабалансовому рахунку
ТОВ «Машзавод». Мета проведення оцінки: приватизації шляхом продажу на аукціоні за методом зниження ціни. Вартість та строк виконання робіт з оцінки: 1 800,
грн та 10 (десять) календарних днів.
3. Найменування суб’єкта оціночної діяльності: ФОП Читайло Валентина
Василівна. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі гуртожитку (літ. А) площею 36,0 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 2г, що перебуває на
балансі Вищого професійного училища № 3. Мета проведення оцінки: передача
в оренду. Вартість та строк виконання робіт з оцінки: 1 400,00 грн та 5 (п’ять)
календарних днів.

3

2 000,00

5

ПП «ЕкспертАналітик»
ПАТ ДАК «Націо
нальна мережа
аукціонних центрів»
14 Нежитлове при- 704,0 м. Київ, вул. Турге- ПП «Експертміщення
нєвська, 3/9
Аналітик»
15 Частина нежитло- 11,1 м. Київ, вул. Тростя ПП «Експертвого приміщення
нецька, 47
Аналітик»

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 07.04.2016
Відповідно до абз. 6 пункту 3 розділу V Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075, конкурсною комісією РВ ФДМУ по Чернівецькій області визнано переможцями конкурсу:
1. Найменування суб’єкта оціночної діяльності: ТОВ «Оцінка-Інформ». Назва
об’єкта оцінки: приміщення підвалу будівлі учбового корпусу (літ. А) загальною
площею 129,7 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. Федьковича, 16, що перебуває на
балансі ДВНЗ «Чернівецький політехнічний колледж». Мета проведення оцінки:
передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт з оцінки: 1 936,00 грн та 5
(п’ять) календарних днів.
2. Найменування суб’єкта оціночної діяльності: ФОП Читайло Валентина Василівна. Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху будівлі навчального
корпусу № 7 (літ. А) загальною площею 30,5 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. Вавілова, 9, що перебуває на балансі Чернівецького національного університету ім.
Ю. Федьковича. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк
виконання робіт з оцінки: 1 600,00 грн та 4 (чотири) календарні дні.

2

3

ПП «Аргумент»

850,00

Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди

ПП «Габ’яно»

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 07.04.2016
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцями визнано:
ТОВ «Національна експертно-правова группа» на виконання робіт з оцінки
об’єктів оренди:
державного майна у складі: будівлі, споруд – 2 од., мереж – 2 од., індивідуально
визначеного майна (обладнання) – 89 од. Балансоутримувач майна: ПАТ «Запорізький абразивний комбінат». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя,
вул. Олексія Поради (Димитрова), 44. Вартість виконання робіт з оцінки – 15 000,00
грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди;
вбудованого нежитлового приміщення 1 (у складі приміщень № 61, № 62, № 63,
№ 64) загальною площею 191,0 м2 першого поверху лабораторного корпусу (літ.
Д-2), реєстровий номер 00201081.1.СФРЮГХ1722. Балансоутримувач майна: ДП
«Державний науково-дослідний та проектний інститут титану». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Теплична, 14. Вартість виконання робіт з оцінки –
4 400,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 3 календарні дні від дати підписання
договору на проведення оцінки об’єкта оренди;
частини нежитлового приміщення №109 першого поверху учбоволабораторного корпусу (літ. А-3) загальною площею 2,0 м2. Балансоутримувач
майна: Запорізький національний технічний університет. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Леніна, 194. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 500,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 3 календарних дні від дати підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди.

950,0

Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди

Переможець кон- Термін виконання, Вартість вико
курсу – СОД
календарних днів нання робіт, грн
ТОВ «Сарос»
3
2 000,00

950,00

Мета проведення
оцінки

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки державного майна, що відбувся 12.04.2016
По об’єкту – частина вестибуля загальною площею 17,5 м2 будівлі головного
учбового корпусу, що перебуває на балансі ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», за адресою: м. Херсон, вул. Р. Люксембург, 23 переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди.
Вартість робіт – 1 000,00 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.

№
з/п
1

Продовження таблиці

№ Назва об’єкта Пло- Адреса об’єкта
з/п
оцінки
ща, м2
оцінки
6 Нежитлове при- 349,1 м. Київ, вул. Акаміщення
деміка Туполєва,
19, літ. Ч
7 Частина нежитло- 2,0 м. Київ, вул. С.
вого приміщення
Петлюри, 25
8 Нежитлове при- 66,6 м. Київ, вул. Косміщення
тянтинівська, 68
9 Нежитлове при- 21,4 м. Київ, бульв.
міщення
Л. Українки, 26
10 Нежитлове при- 61,7 м. Київ, вул. Косміщення
тянтинівська, 68
11 Нежитлове при- 261,5 м. Київ, вул. Фрунміщення
зе, 104
12 Нежитлове при- 718,0 м. Київ, вул. Тургеміщення
нєвська, 11
13 Нежитлове при- 71,0 м. Київ, просп.
міщення
Перемоги, 37л

1 200,00

ФОП
Дрозд Ю. О.
ФОП Мок
ров О. П.
ПП « Аргумент»
ФОП Мокров О.П.
ФОП Мок
ров О. П.
ПФ Агентство «Схід»

1 000,00/5
1 080,00/5
2 520,00/5
990/4

11 Нежитлові приміщення № 1-3 гаража літ. «Б-1», № 1-7 частини
гаража літ. «Л-1» в одноповерхових будівлях гаражів музею
природи загальною площею 249,9 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Трінклера, 8/5, що перебувають на балансі Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, 02071205,
тел.: (057) 705-12-47, 707-52-31
12 Нежитлове приміщення будівлі Завгороднівського лісництва
(інв. № 161) загальною площею 48,91 м2 за адресою: Харківська
обл., Балаклійський р-н, с. Завгороднє, що перебуває на балансі Державного підприємства «Ізюмське лісове господарство»,
00993113, тел.: (8-243) 2-15-98, 2-22-16
13 Нежитлові приміщення – кім № 2, 4, 5 на цокольному поверсі 4-по
верхового головного учбового корпусу № 1 загальною площею
98,4 м2 за адресою: Харківська обл., смт Мала Данилівка, вул. Академічна, 1, що перебувають на балансі Харківської державної зоо
ветеринарної академії, 00493758, тел.: (05763) 5-74-73, 5-75-31
14 Частина відкритої площадки (майданчик) складу (інв.№ 067)
загальною площею 900 м2, адреса м. Харків, вул. Цементна, 3,
на балансі ДП Міністерства оборони України Харківської контори
матеріального забезпечення
15 Нежитлове приміщення загальною площею 360,0 м2 за адресою: Харківська обл., смт Сахновщина, вул. Південновокзальна,
45, що перебуває на балансі Головного управління державної
служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області,
38631015, тел. 719-89-93
16 Нежитлове приміщення – частина кімн. № 5 (їдальня) на 1-му
поверсі 2-поверхової будівлі суспільно-побутового корпусу загальною площею 10,0 м2 за адресою: Харківська обл., м. Чугуїв,
вул. Щорса, 56, що перебуває на балансі Чугуївського професійного ліцею, 02547791, тел. (05746) 2-25-66

1 150,00/4

Найменування об’єкта оцінки, площа,
місцезнаходження (індекс, адреса), балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)

800,00/5

№
з/п

Вартість робіт/
строк виконання
Переможець
конкурсу

Продовження таблиці

IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кiровоградськiй області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки, що відбувся 15.04.2016
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки
об’єктів визнано:
фізичну особу – підприємця Пєшкову Світлану Володимирівну по об’єктах
оренди:
нежитлові приміщення площею 98,65 м2 на першому поверсі будівлі поштового за адресою: Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Соборності України, 39,
що перебувають на балансі Кіровоградської дирекції УДППЗ «Укрпошта», вартість
робіт – 1 500,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;
частина нежитлового приміщення площею 12,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., смт Онуфріївка, вул. Гагаріна, 1, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби
України у Онуфріївському районі, вартість робіт – 1 500,00 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 2 дні;
ПП «Міжрегіональний консалтинговий центр «ПАРИТЕТ» по об’єкту приватизації – індивідуально визначеному майну у кількості 18 шт за адресою: 28000,
Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1, що перебуває на балансі
приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче об’єднання «Етал», вартість робіт – 4 500,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 14.04.2016
Для проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності з метою визначення вартості для продовження договору оренди:
вбудованих приміщень (поз. 2, 3, 61, 62, 63, 64, 65, 66) загальною площею
76,2 м2 першого поверху будівлі учбового корпусу літ. А. Місцезнаходження об’єкта:
Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Перемоги (вул. Капушанська), 142. Переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Мицьо І. В., вартість
послуг – 1 500,00 грн, термін виконання – 5 днів;
вбудованого приміщення (поз. 16) площею 5,1 м2 першого поверху адмінбудинку (літ. А).Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., смт Великий Березний,
вул. Шевченка, 26. Переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності –
ПП «Експерт-Центр», вартість послуг – 1 980,00 грн, термін виконання – 5 днів;
вбудованого приміщення (поз. 18) площею 23,0 м2 першого поверху адмінбудинку ( літ. А ).Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., смт Великий
Березний, вул.Шевченка, 26. Переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної
діяльності – ПП «Експерт-Центр», вартість послуг – 1 980,00 грн, термін виконання – 5 днів.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 13.04.2016
Згідно з Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності затвердженим наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, комісія одноголосно ухвалила визнати
переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення оцінки об’єкта приватизації суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Периметр» по ЄМК –
структурному підрозділу – цеху по переробці деревини та виготовленню тарної заготовки державного підприємства Української державної компанії по реструктуризації
підприємств вугільної промисловості «Укрвуглереструктуризація», Львівська обл.,
м. Червоноград, вул. Бічна Промислова, 35. Мета проведення оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Термін виконання робіт – 15 к/днів. Вартість робіт – 36 400,00 грн.

інвестицій ПрАТ «М-СЕРВІС» станом на 30.06.2016, тис. грн: будинки та споруди –
10 645,9; машини та обладнання, інструменти, прилади та інвентар, інші основні
засоби – 2 205,6; малоцінні необоротні матеріальні активи – 19,4; довгострокові
фінансові інвестиції – 8 722,0; необоротні активи та групи вибуття, утримувані для
продажу – 136,6.
Кількість земельних ділянок: –.. Розмір земельних ділянок, усього: –. Місце
розташування земельних ділянок: –. Цільове призначення земельних ділянок: –.
Правовий режим земельних ділянок: –. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки, тис. грн: –.
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, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник та особа-платник робіт 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 у 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» та спеціалізацією в межах
цього напряму 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 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.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: пакет акцій акціонерного товариства;
частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства).
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 16.00 26 серпня 2016 р.
На конверті необхідно 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) 1 вересня 2016 р. о 14.00.
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