Додаток до «державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

№ 50 (899)
Засновано у вересні 1993 року
продаж пакетів акцій
на фондовій біржі

Продаж об’єктів групи А

ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу пакета акцій
АТ на Східно-Європейській фондовій біржі
Код за ЄДРПОУ
№
та назва підз/п
приємства

Власник

Назва біржі,
через яку відбувався продаж

1 04880239, ПАТ ТОВ
Східно-Євро
«Дніпрометро- «БОРЕН-А» пейська м. Київ
буд»

2 листопада 2015 р.

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

Дата
продажу

Кількість
придбаних
акцій, шт.

Загальна вартість придбаних
акцій, грн

01.10.2015

1 675 996

418 999, 00

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ ЗА МЕТОДОМ ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
за методом зниження ціни
(затверджений наказом ФДМУ від 27.10.15 № 1586)
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Єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства хлібозавод «Поділля»» за адресою: Одеська обл., м. Котовськ,
просп. Котовського, 21а.

Продаж об’єктів групи Д
Управління приватизації об'єктів груп А, Д та Ж, т. 280-42-49
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
Кіровоградська ОБЛАСТЬ
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Вивчаємо попит.......................... 6

Станція технічного обслуговування разом із земельною ділянкою, що перебуває на балансі ВАТ «Добровеличківський цукровий
завод», за адресою: Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н,
с. Липняжка, вул. Цукровий завод, 13. Земельна ділянка площею
0,0261 га, кадастровий номер 3521782700:51:000:0441, цільове
призначення – для розміщення та обслуговування станції технічного обслуговування. Приватизовано шляхом продажу на аукціоні
юридичною особою за 59 910,00 грн, у т. ч. ПДВ – 9 985,00 грн;

Продаж об’єктів групи Ж
Управління приватизації об'єктів груп А, Д та Ж, т. 280-42-32

Засновник і видавець –
Фонд державного майна України
Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 151 від 15 жовтня 1993 р.

Додаток виходить щопонеділка та щосереди

Передплатний індекс 22437

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

Розпочато передплату
на офіційне видання ФДМУ
на 2016 рік

«Державний інформаційний бюлетень
про приватизацію»
з додатком – газетою

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

Необхідні дані Ви знайдете в Каталозі видань України
на 2016 рік, с. 103
Індекс та назва видання

Вартість
передплати, грн
3 міс. 6 міс. 12 міс.

Періодичність

22437

Комплект у складі:
журналу «Державний інформаційний бюлетень про приватизацію»

4 рази
на рік

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

2 рази
на тиждень

(укр.). Законодавчі, нормативно-методичні
та інформаційні матеріали щодо приватизації

121,33 242,66 485,32

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

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИВЧЕННЯ ПОПИТУ
Дніпропетровська ОБЛАСТЬ

Пропонується до приватизації шляхом продажу на аукціоні об’єкт групи Ж державної власності разом із земельною
ділянкою, а саме: спортивний комплекс (разом із земельною
ділянкою) за адресою: м. Дніпропетровськ, просп. Свободи, 67б,
що не увійшов до статутного капіталу ПАТ «Дніпропетровський
трубний завод».

офіційне видання Фонду
державного майна України
ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
ЗА КОНКУРСОМ З ВІДКРИТІСТЮ ПРОПОНУВАННЯ
ЦІНИ ЗА ПРИНЦИПОМ АУКЦІОНУ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу за конкурсом з відкритістю
пропонування ціни за принципом аукціону
(затверджений наказом ФДМУ від 27.10.15 № 1585)
Управління приватизації об’єктів груп А, Д та Ж
Департаменту конкурентних продажів об’єктів
приватизації Фонду державного майна України
Єдиний майновий комплекс Мигіївської гідроелектростанції
за адресою: Миколаївська обл., Первомайський р-н, с. Мигія,
вул. Колгоспна, 42.
Єдиний майновий комплекс Костянтинівської гідроелектро
станції за адресою: Миколаївська обл., Доманівський р-н, с. Богда
нівка, вул. Набережна, 11.

ціна продажу об’єкта незавершеного будівництва – 52 131,66 грн,
у т. ч. ПДВ – 8 688,61 грн., ціна продажу земельної ділянки –
7 778,34 грн, у т. ч. ПДВ – 1 296,39 грн.

Львівська ОБЛАСТЬ
40-квартирний житловий будинок разом із земельною ділянкою за адресою: Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Муроване, вул. Шевченка, 9б. Земельна ділянка площею 0,2750 га,
кадастровий номер 4623686900:02:001:0207, цільове призначення земельної ділянки – землі житлової та громадської забудови. Приватизовано шляхом продажу на аукціоні юридичною особою за 634 330,80 грн, у т. ч. ПДВ – 105 721,80 грн; ціна продажу
об’єкта незавершеного будівництва – 96 925,20 грн, у т. ч. ПДВ –
16 154,20 грн, ціна продажу земельної ділянки – 537 405,60 грн,
у т. ч. ПДВ – 89 567,60 грн.

До складу об’єкта входять: спортивний комплекс літ. А-3 загальною площею 780,6 м2, прибудови літ. А1-1, літ. А2-1, літ. А3-1,
ганки літ. а, літ. а1, сходи літ. а2. Рік побудови – 1987. На теперішній час об’єкт не використовується. Орієнтовна площа земельної
ділянки – 0,1202 га.
Більш докладну інформацію щодо зазначеного об’єкта можна
отримати за телефонами: (056) 744-11-41, 744-11-42.
Пропозиції щодо придбання об’єкта слід надсилати протягом 20 днів з дня публікації оголошення за адресою: 49000,
м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.

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

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта
 Найменування об’єкта оцінки: об’єкт державної власності
групи А – двоповерхова будівля банку А площею 380,1 м2; підвал А/п площею 94,2 м2 (об’єкт культурної спадщини), що перебуває на балансі Департаменту регіонального економічного розвитку Вінницької обласної державної адміністрації. Адреса: Вінницька
обл., м. Гайсин, вул. 1 Травня, 1. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом
продажу на аукціоні.
Запланована дата оцінки: 31.10.2015.
Вартість за незалежною оцінкою станом на 28.02.2014 становить
1 498 172,00 грн з ПДВ.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до конкурсної
комісії документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних
документів, що містяться в конверті. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою; копія установчого документа претендента;
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання
звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів оцінювачів; копія
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту
Фондом державного майна; інформація про претендента (документ,
який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи,
кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють
у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної
оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному
конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається, конкурсні документи претендентів, яких не допущено до

участі в конкурсі, повертаються секретарем комісії за їх письмовою
заявою після затвердження протоколу засідання комісії. Претендент
має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурс відбудеться 19 листопада 2015 року об 11.00
за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок
35-26-31.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії регіонального відділення до 16.00 13 листопада 2015 року (включно) за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 Об’єкт оцінки № 1: нежитлове приміщення площею 21,2 м2
на першому поверсі адміністративної будівлі. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 11. Балансоутримувач: Житомирський професійний політехнічний ліцей (м. Житомир,
вул. Старовільська, 9а). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
продовження договору оренди.
Дата оцінки: 31.10.2015.
 Об’єкт оцінки № 2: приміщення гаража площею 52,8 м2
(літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Черняховського, 101. Балансоутримувач: Житомирський торговельноекономічний коледж Київського національного торговельно-еко
номічного університету (м. Житомир, вул. Черняховського, 101).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди.
Дата оцінки: 31.10.2015.
 Об’єкт оцінки № 3: частина будівлі столярної майстерні з
рампою і боксами площею 160,7 м2 (літ. К). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Маяковського, 109. Балансоутримувач: Коростенське міжрайонне управління
водного господарства (Житомирська обл., м. Коростень, вул. Маяковського, 109). Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди.
Дата оцінки: 31.10.2015.
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До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності –
суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної
діяльності за відповідними напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення
конкурсну документацію, яка складається з підтвердних документів
та конкурсної пропозиції претендента. До підтвердних документів
належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою; копія установчого документа претендента;
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання
звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом
до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, завірені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів оцінювачів; копію сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; інформація про претендента (документ, який містить відомості
про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі
та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому
числі подібного майна, тощо); довідка про розрахункові рахунки із
зазначенням банківських реквізитів; копія свідоцтва про сплату ПДВ
(або свідоцтва про сплату єдиного податку); один конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну
виконання робіт (не більше 5 календарних днів). Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних
документів, що містяться в конверті.
Конкурсну документацію слід подавати окремо по кожному об’єкту
оцінки до відділу персоналу та адміністративно-господарської роботи РВ ФДМУ по Житомирській області за чотири робочих дні до
оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 13.00.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Житомирській області
через 15 календарних днів з дня опублікування цієї інформації
за адресою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, тел. для довідок
42-04-18.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 146 першого поверху учбового корпусу № 2 – гуртожитку (літ. Е-6) загальною площею 18,3 м2, що перебуває на балансі Запорізького
металургійного коледжу Запорізької державної інженерної академії.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. НемировичаДанченка/Гастелло,71/46. Місцезнаходження балансоутримувача:
69091, м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченка, 71.
Контактний телефон (061) 224-05-62.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061)
226-07-87 (89) відділ оцінки (061) 226-07-58 (66).
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.10.2015.
 2. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно загальною площею 3 666,9 м2, що перебуває на балансі ДП «Мелітопольський завод «Гідромаш», а саме: будівля складу готової продукції (літ. Н-1) у складі приміщень з №1 до № 15 включно площею
2 439,9 м2; будівля складу ГТВ виробів (літ. О-2) у складі приміщень
з № 1 до № 20 включно першого поверху та приміщення з № 21 до
№ 25 включно другого поверху площею 1 227,0 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Дзержинського,
191. Місцезнаходження балансоутримувача: 72312, Запорізька обл.,
м. Мелітополь, вул. Дзержинського, 191.
Контактні телефони: (0619) 44-02-31, 42-20-31.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061)
226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-58 (66).
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.10.2015.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 211,
212 загальною площею 37,9 м2, вбудовані в перший поверх
п’ятиповерхового будинку артистів цирку (літ. А-5), що перебувають на балансі державного підприємства «Запорізький державний цирк». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп.
Леніна, 137. Місцезнаходження балансоутримувача: 69035, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 41
Контактні телефони: (061) 233-61-79.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061)
226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-58 (66).
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.10.2015.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 29.08.2011 № 1270 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за № 1096/19834 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної
діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими
передбачено здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що
відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам потрібно подати конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу
об’єкта оцінки та дату проведення конкурсу) з описом підтвердних документів, що містяться в ньому. До підтвердних документів
належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 2 до Положення); копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів
оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до
проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові
згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;
інформація про претендента (документ, який містить відомості про
претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого
досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та
додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі
подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному
конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання
робіт, який не повинен перевищувати 5 календарних днів.
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У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору діловодства РВ
ФДМУ по Запорізькій області (кімн. 9) до 13.11.2015 (включно).
Конкурс відбудеться 19.11.2015 о 10.00 у РВ ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. 35. Телефони для довідок: (061) 226-07- 58 (66).
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації
 Назва об’єкта оцінки: нерухоме майно – гараж, літ. Б, площею 31,4 м2, нежилі приміщення загальною площею 178,7 м2
(літ. З, Д, Е, Е'), а саме: нежиле приміщення І площею 26,6 м2
(літ. З, Д, Е, Е'), нежиле приміщення ІІ площею 84,9 м2 (літ. З,
Д, Е, Е'), нежиле приміщення ІІІ площею 56,5 м2 (літ. З, Д, Е,
Е'), нежиле приміщення ІV площею 10,7 м2 (літ. З, Д, Е, Е') разом із земельною ділянкою.
Гараж, (літ. Б), нежилі приміщення (літ. З, Д, Е, Е'), що не увійшли до
статутного капіталу ВАТ «Запорізький сталепрокатний завод», перебувають на балансі громадської організації «Запорізькі обереги».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 69063, м. Запоріжжя, просп.
Леніна, 52.
Місцезнаходження балансоутримувача: 69063, м. Запоріжжя,
вул. Чекістів, 29.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 0,0300 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): 69063, м. Запоріжжя, просп. Леніна, 52.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – для розташування адміністративних будівель та гаража.
Контактні телефони: відділ реформування власності (061)
226-07-75 (76) відділ оцінки (061) 226-07- 50 (66).
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.10.2015.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 29.08.2011 № 1270 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за № 1096/19834 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної
діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими
передбачено здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що
відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам потрібно подати конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу
об’єкта оцінки та дату проведення конкурсу) з описом підтвердних документів, що містяться в ньому. До підтвердних документів
належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 2 до Положення); копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів
оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до
проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові
згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;
інформація про претендента (документ, який містить відомості про
претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого
досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та
додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі
подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному
конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання
робіт, який не повинен перевищувати 5 календарних днів.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору діловодства РВ ФДМУ по Запорізькій області (кімн. 9) до 11.11.2015
(включно).
Конкурс відбудеться 17.11.2015 о 10.00 у РВ ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001 м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. 35. Телефони для довідок: (061) 226-07- 58 (66).

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки об’єктів оренди
 Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення гаража (інв. № 103030007, реєстровий № 781/4;
інв. № 103030008, реєстровий № 781/4) загальною площею
33,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луганська обл., м. Кремінна, вул. Совєтська, 1б. Балансоутримувач: Кремінська районна
державна адміністрація Луганської області. Мета оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.10.2015.
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 29.08.2011 №1270 і зареєстрованого Міністерством
юстиції України 19.09.2011 за № 1096/19834.
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцінки,
що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами
оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі
оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного
реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 10.06.2013 № 796
і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.06.2013 за
№ 937/23469; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні
оцінки майна, зокрема подібного майна; переліку оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна; письмової згоди оцінювачів, яких додатково
буде залучено суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з
оцінки майна.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення
конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та
підтвердних документів. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою; копія установчого документа претендента;
копія кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному
складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту
про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а також

копії кваліфікаційних документів оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта
оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна
України; інформація про претендента (документ, який містить відомості
про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та
додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі
подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті та має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (для об’єктів нерухомого майна – не більше 5 днів; для
цілісних майнових комплексів – 15 – 20 днів).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї
інформації о 10.00 у РВ ФДМУ по Луганській області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Леніна,
32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики,
організаційно-документального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ
ФДМУ по Луганській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до
оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 93404,
Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Леніна, 32а.
Телефон для довідок (06452) 4-23-48.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення повторного
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта аукціону
 Найменування об’єкта оцінки: будівля овочесховища загальною площею 104,5 м2 разом із земельною ділянкою. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Острозький р-н, с. Оженин,
вул. Заводська, 1ж. Балансоутримувач: відсутній.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (початкової ціни) продажу об’єкта разом із земельною ділянкою на аукціоні.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: 0,0958 га.
Місцерозташування земельної ділянки: Рівненська обл., Острозький р-н, с. Оженин, вул. Заводська, 1ж.
Цільове призначення земельної ділянки: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (для
обслуговування будівлі овочесховища).
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: –.
Запланована дата оцінки: 31.10.2015.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за № 1096/19834.
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної
діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», яким
передбачено здійснення практичної діяльності з оцінки майна за
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів,
що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до конкурсної
комісії документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних
документів, які містяться в конверті. На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності». До
підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно до додатка 2 до Положення); копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють
у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та
підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких
буде додатково залучено до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого Фондом державного
майна України; інформація про претендента (документ, який містить
відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації
та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у штатному
складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у
тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання
робіт (у календарних днях).
Конкурс відбудеться 24 листопада 2015 року о 10.00 у РВ
ФДМУ по Рівненській області за адресою: 33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77.
Документи на участь у конкурсі приймаються до регіонального
відділення за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (включно) за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Телефон для довідок 22-79-40.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта оренди
 Найменування об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 121,2 м2 (балансоутримувач – Державний професійно-технічний навчальний заклад «Конотопське професійне училище»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Конотоп,
вул. 6 Вересня, 1.
Мета проведення незалежної оцінки – оренда.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.10.2015.
Термін виконання робіт – 5 календарних днів від дати укладення
договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 29.08.2011 № 1270 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за № 1096/19834.
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта, що має
підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів
та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у
Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 19.12.2001 № 2355 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за № 1092/6283; досвіду суб’єкта
оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного
майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого
досвіду у проведенні оцінки подібного майна; письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності
до виконання робіт з оцінки майна; у разі проведення підприємством
діяльності, пов’язаної з державною таємницею, спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею,
виданого суб’єкту оціночної діяльності (допусків оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із суб’єктом оціночної діяльності або
залучаються ним за цивільно-правовими договорами), або дозволу,
виданого іншому суб’єкту оціночної діяльності, якого за відповідною
угодою буде залучено до виконання робіт, пов’язаних з державною
таємницею. До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної
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діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими
передбачено здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що
відповідають об’єкту оцінки.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення
конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та
підтвердних документів. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі за встановленою формою; копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів (у тому числі копії посвідчень про підвищення кваліфікації),
які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення
оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені
їх особистими підписами; копія сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;
інформація про претендента (документ, який містить відомості про
претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого
досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та
додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі
подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента на об’єкт подається окремо
у запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо вартості виконання
робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також
терміну виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про
проведення конкурсу. На конверті слід 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.
конкурс відбудеться 18 листопада 2015 року о 10.00 за адресою: м. суми, вул. харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 5.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 12 листопада
2015 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
 Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення (каналізаційної насосної станції) площею 22,3 м2, що перебуває на балансі Кременецького лісотехнічного коледжу. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. Молодіжна,1, с. Білокриниця, Кременецький
р-н, Тернопільська обл. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості майна з метою подальшого розрахунку
орендної плати.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: –.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на
30.09.2015 – 5 153,00 грн.
Дата оцінки – 31.10.2015.
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних
документів, що містяться в конверті, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою; копію установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки
та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів,
яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми
особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів
оцінювачів; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; інформацію про претендента (документ, який має містити відомості про
претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого
досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі
та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому
числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному
конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання
робіт – не більше 5 календарних днів.
Копії документів, що подаються претендентами, мають бути завірені згідно з ДСТУ 4163-2003.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:
до участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності,
виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльності в Україні», яким передбачено
здійснення діяльності з оцінки майна за напрямом – «Оцінка об’єктів
у матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1. «Оцінка нерухомих речей
(нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та
майнових прав на них»; які мають відповідну кваліфікацію стосовно
оцінки об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення
Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 10.06.2013 № 796, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 13.06.2013 за № 937/23469; які мають
досвід у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна; у складі
працюють оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, та мають особистий досвід у проведенні оцінки подібного майна; за наявності письмової
згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної
діяльності до виконання робіт з оцінки майна.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів, а подана ним конкурсна документація є неповною, комісія
на засіданні приймає рішення щодо недопущення його до участі в
конкурсі. За письмовою заявою претендента підготовлена ним конкурсна документація може бути повернута після затвердження протоколу засідання комісії.
Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення
конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до
оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 46008,
м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, кімн. 604.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності».
конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікування
цієї інформації в газеті «відомості приватизації» о 10.00 у рв
фдму по тернопільській області за адресою: м. тернопіль,
вул. танцорова, 11. телефон для довідок 52-66-85.

чернігівська оБЛасть
інформація
рв фдму по чернігівській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації
Вартість об’єкта приватизації визначатиметься шляхом здійснення суб’єктом оціночної діяльності незалежної оцінки відповідно до
вимог Методики оцінки майна, затвердженої постановою КМУ від
10.12.2003 № 1891.
 Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи а –
окреме індивідуально визначене майно аЗс № 14 у складі:
будівля операторної (літ. а-1 площею 21,7 м2), надвірна уборна
(літ. н площею основи 1,2 м2), асфальтобетонне покриття, три
автозаправні блок-пункти. Балансоутримувач: відсутній (об’єкт
перебуває в управлінні РВ ФДМУ по Чернігівській області). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Коропський р-н,

№ 50 (899)

смт Понорниця, вул. Московська, 64. Мета проведення оцінки: визначення початкової вартості об’єкта з метою його приватизації
шляхом продажу на аукціоні.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: відсутні.
Організаційно-правова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 31.10.2015.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до вимог Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 29.08.2011 № 1270 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за № 1096/19834.
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі з відбору суб’єктів
оціночної діяльності передбачена наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцінки,
що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами
оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі
оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна;
переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду
у проведенні оцінки подібного майна; письмової згоди оцінювачів,
яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної
діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими
передбачено здійснення діяльності з оцінки майна за напрямами
оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення
конкурсну документацію, яка подається в запечатаному конверті
з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (відповідно до Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 29.08.2011 № 1270);
копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних
документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде
залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку
майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а
також копії кваліфікаційних документів оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом
державного майна України; інформація про претендента (документ,
який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи,
кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють
у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної
оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання
робіт (зазначається в єдиній одиниці виміру – календарних днях від
дати підписання договору на проведення оцінки ).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або
її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
конкурс відбудеться 18 листопада 2015 р. о 15.00 у рв
фдму по чернігівській області за адресою: м. чернігів,
просп. миру, 43.
Конкурсну документацію слід подавати до загального відділу РВ
ФДМУ по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Чернігів, просп.
Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.

м. київ
інформація
рв фдму по м. києву про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою погодження договору оренди (за заявою від сторонньої організації).
№ Назва об’єкта
Пло- Адреса об’єкта
з/п
оцінки
ща, м2
оцінки
1 Нежитлове при- 63,4 м. Київ, вул. Косміщення
тянтинівська, 68
2 Нежитлове при- 13,1 м. Київ, вул. Косміщення
тянтинівська, 68
3 Нежитлове при- 85,3 м. Київ, вул. Арміщення
сенальна, 9/11
4 Частина нежитло- 1,0 м. Київ, просп.
вого приміщення
Перемоги, 14
5 Нежитлове при- 235,11 м. Київ, вул. Веміщення
лика Житомирська, 9, літ. «Б»

Орієнтовна
Балансоутримувач
дата оцінки
ДП «УНД і ПК інститут будівельних 30.11.15
матеріалів та виробів «НДІБМВ»
ДП «УНД і ПК інститут будівельних 30.11.15
матеріалів та виробів «НДІБМВ»
Державна регулярна служба
31.10.15
України
ДП «Укрсервіс Мінтрансу»
30.11.15
ДП «Укркомунобслуговування»

31.08.15

 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
№ Назва об’єкта
з/п
оцінки
1 Нежитлове
приміщення
2 Нежитлове
приміщення

Площа, м2
32,1
21,0

3 Нежитлове
51,6
приміщення
4 Нежитлове
16,0
приміщення
5 Нежитлове
31,8
приміщення
6 Частина не2,0
житлового
приміщення
7 Нежитлове
118,4
приміщення (у т. ч. 48,8 –
та майданчик майданчик)
8 Нежитлове
69,3
приміщення
9 Нежитлове
247,1
приміщення
10 Нежитлове
61,0
приміщення

Адреса об’єкта
оцінки
м. Київ, вул. Васильківська, 1
м. Київ, вул. Фролівська, 6/8

Балансоутримувач

ДП «Національний центр
Олександра Довженка»
Київське казенне експериментальне протезноортопедичне підприємство
м. Київ, вул. Верхо- ГУ ДФС у Святошинському
винна, 9
районі м. Києва
м. Київ, просп. Ко- Національний авіаційний
марова, 1
університет
м. Київ, просп. Ко- Національний авіаційний
марова, 1
університет
м. Київ, вул. С.
ДП «Національна енергетичПетлюри, 27
на компанія «Укренерго»
м. Київ, вул. Клавдієвська, 22

Київське вище професійне
училище будівництва і архітектури
м. Київ, вул. Бор- НТУУ «Київський політехнічщагівська, 146
ний інститут»
м. Київ, вул. Велика Київський національний
Васильківська, 73 лінгвістичний університет
м. Київ, вул. Фро- Київське казенне експелівська, 4
риментальне протезноортопедичне підприємство

Орієнтовна
дата оцінки
31.10.15
31.10.15
31.10.15

Площа, м2
16,0

Адреса об’єкта
Балансоутримувач
оцінки
м. Київ, вул. Ломо- ДУ «Національний інстиносова, 33/43
тут раку»

329,6

м. Київ, вул. Велика
Житомирська, 9
м. Київ, вул. Гарматна, 10
м. Київ, пл. Л.
Українки, 1

120,0
15,8

№
Назва об’єкта оцінки
з/п
5 Частина даху та технічного поверху

ПлоАдреса об’єкта
Дата
Балансоутримувач
ща, м2
оцінки
оцінки
10,13 м. Київ, просп. На- Національний університет 30.11.15
(у т. ч. уки, 26
харчових технологій
5,13 м2
та 5,0 м2)

Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по м. Києву
конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі (за встановленою формою); копія
установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено
до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові
згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта
оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного
майна України; інформація про претендента (документ, який містить
відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та
особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному
складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у
тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну
виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.
Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному
конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, який відбудеться 27 листопада 2015 р.».
конкурс відбудеться 27 листопада 2015 р. об 11.00 у рв
фдму по м. києву за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г,
тел. для довідок 281-00-32.
Документи приймаються до 12.30 23 листопада 2015 р. за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок
281-00-32.

ПІДСУМКИ
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, проведеного 27.10.2015, переможцем конкурсу щодо
визначення ринкової вартості державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «Тюмень-Медико-Сміла» у кількості
2 558 561 штук, що становить 38,02 % статутного капіталу товариства, з метою його приватизації шляхом продажу за грошові
кошти визнано ПП «Зорі України».

конкУрСи з віДборУ
розробників ДокУментації
із землеУСтрою
інформація
рв фдму по хмельницькій області про підсумки
конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою
для підготовки до продажу земельної ділянки державної
власності, на якій розташований об’єкт державної
власності групи д, що відбувся 28.10.2015
Земельна ділянка державної власності, на якій розташований об’єкт
державної власності групи Д – об’єкт незавершеного будівництва –
школа-сад, що перебуває на балансі СГК «Рункошівський», за адресою:
Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с. Рункошів, вул. Шевченка, 77. Конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору з переможцем конкурсу – Хмельницькою регіональною філією
ДП «Центр державного земельного кадастру».

фДмУ повіДомляє
регіональне відділення фонду державного
майна україни по житомирській області
огоЛоШуЄ конкурс
на заміщення вакантних посад провідного спеціаліста
сектору адміністративно-документального забезпечення,
провідного спеціаліста відділу оренди державного
майна на період відпустки по догляду за дитиною
Основні вимоги до претендентів: громадянство України;
повна вища освіта відповідного професійного спрямування за
освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра; знання
практики застосування чинного законодавства; основні принципи роботи на комп’ютері; володіння державною мовою; стаж
роботи на державній службі на посаді спеціаліста 1 чи 2 категорії
не менш як 1 рік або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менш як 2 роки.
документи приймаються протягом 30 календарних днів
з дня опублікування оголошення за адресою: м. житомир,
вул. 1 травня, 20, кімн. 35.
Додаткова інформація щодо основних функціональних
обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за тел.: (0412)
42-04-18, (097) 585-14-31.

31.10.15
31.10.15
31.10.15
31.10.15
31.10.15
31.10.15
31.10.15

 3. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
№
Назва об’єкта оцінки
з/п
1 Частина нежитлового
приміщення для розміщення обладнання
стільникового зв’язку
2 Нежитлове приміщення
3 Нежитлове приміщення
4 Нежитлове приміщення

Продовження таблиці

Дата
оцінки
31.10.15

ДП «Укркомунобслуго31.10.15
вування»
Київський професійний
31.10.15
ліцей «Авіант»
Комунальне підприєм30.11.15
ство Київської обласної
ради «Управління споруд»

регіональне відділення фонду державного
майна україни по київській області
(м. Київ, вул. С. Петлюри, 15, кімн. 601)
огоЛоШуЄ конкурс
на заміщення вакантних посад спеціалістів
1 категорії відділу орендних відносин; відділу оцінки
об’єктів державної власності, інформаційного
забезпечення та роботи зі Змі; відділу приватизації
та контролю за виконанням умов договорів
рв фдму по київській області
Вимоги до кандидатів: громадянство України; вільне володіння державною мовою; вища освіта за освітньо-кваліфікаційним
рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом на державній службі або стаж роботи в інших сферах згідно з типовими
професійно-кваліфікаційними характеристиками посад державних службовців.
Детальна інформація про вимоги до кандидатів розміщена
на офіційному сайті www.spfu.gov.ua/32/default.aspx в розділі
«Вакансії».
Перелік документів, необхідних для прийняття участі у конкурсі: заява про участь у конкурсі; дві фотокартки 4 х 6 см; особова картка П-2ДС з відповідними додатками; копія документа,
який посвідчує особу; копії документів про освіту; декларація про
майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за
2014 рік; копія військового квитка.
документи приймаються протягом 30 календарних
днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу.
Додаткові відомості про умови конкурсу можна отримати
за тел. (044) 200-25-35.

2 листопада 2015 року

4
оренд а
Департамент з питань управління державним майном та орендних відносин, т. 200-34-39

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
Міністерство освіти
02066747, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара,
і науки України
м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 72, тел.: (056) 374-98-01, 374-98-41
Міністерство енергетики
05410777, ДП «Дніпродіпрошахт», м. Дніпропетровськ, вул. Миронова, 15,
та вугільної промисловості тел.: (056) 756-82-00, 756-83-00
України
Міністерство охорони
02010681, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніздоров’я України
пропетровськ, вул. Дзержинського, 9, тел.: (056) 713-52-57, 370-07-94

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлиплоща, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Частина нежитлового
02066747.4.ЦЖМФУЕ078 м. Дніпропетровськ,
4,0
28 800,00
2 роки 364 дні
вбудованого приміщення
вул. Казакова, 30
Нежитлове вбудоване
05410777.2.ПШИЖЦК004 м. Дніпропетровськ,
69,6
142 700,00
2 роки 11 місяців
приміщення
вул. Малиновського, 76

Розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари (автомат питної води)
Розміщення майстерні, що здійснює технічне
обслуговування та ремонт автомобілів

Нежитлове вбудоване
приміщення

Міністерство охорони
здоров’я України
Міністерство охорони
здоров’я України
Державна фіскальна служба
України

Частина нежитлового
Інформація відсутня
м. Дніпропетровськ,
вбудованого приміщення
вул. Севастопольська, 17
Частина нежитлового
Інформація відсутня
м. Дніпропетровськ,
вбудованого приміщення
вул. Севастопольська, 17
Нежитлові вбудовані при- 38516786.86.НИТГКН065 м. Нікополь, вул. Першоміщення
травнева, 9

Назва органу
управління

02010681, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 9, тел.: (056) 713-52-57, 370-07-94
02010681, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 9, тел.: (056) 713-52-57, 370-07-94
39634478, Нікопольська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, м. Нікополь, просп. Трубників, 27, тел. (05662) 2-22-00

найменування

реєстровий номер майна

Інформація відсутня

місцезнаходження

м. Дніпропетровськ, пл.
Жовтнева, 2

мета використання

24,4

276 259,00

2 роки 11 місяців

Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання послуг із ксерокопіювання документів

4,0

28 090,00

2 роки 364 дні

2,0

15 544,00

2 роки 364 дні

457,9

1 402 760,00

2 роки 364 дні

Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання послуг із ксерокопіювання документів
Розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари
Розміщення органу місцевого самоврядування

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».

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

Назва органу
управління

1 Міністерство
інфраструктури
України
2 Державна фіскальна служба
України

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

найменування

22087987, Філія «Укрінтеравтосервіс-Закарпаття» Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтер
автосервіс», Ужгородський р-н, с. Великі Лази, вул. Східна, 3, тел. 66-04-12
39593835, Державна фіскальна служба України та в оперативному управлінні (користуванні) Державної податкової інспекції в Іршавському районі Головного управління ДФС
у Закарпатській області, м. Іршава, вул. Шевченка, 37, тел./факс (03144) 2-25-31

Вбудоване приміщення (поз. 25 за
планом) на другому поверсі адмінбудинку (літ. А)
Вбудовані приміщення (поз. 1-11,
1- 12, 1-13, 1-14, 1-15) першого поверху адмінбудинку (літ. А)

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
21536845.6.ЮКДПНК131 Закарпатська обл., Ужгородський
7,03
49 038,00
2 роки 11 місяців
р-н, Соломонівська с/р, МАПП
«Тиса», буд. 2
38516786.139.АААДЕД227 Закарпатська обл., м. Іршава,
51,9
238 080,00
35 місяців
вул. Шевченка, 37
реєстровий номер майна

мета використання
Надання послуг митного
брокера
Розміщення кафе, що не
здійснює продаж товарів
підакцизної групи

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, РВ ФДМУ по Закарпатській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох
і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Запорізька область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Запорізькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п
1

Назва органу
управління

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

Міністерство освіти 05536509, Державний навчальний заклад «Запорізький професійний ліцей
і науки України
сервісу», 69050, м. Запоріжжя, вул. Космічна, 129, тел. (0612) 769-20-51

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Нежитлове приміщення № 32, вбудоване в перший поверх 05536509.1.МЦУПЕХ007 м. Запоріжжя, вул. Кос36,3
29261,00
2 роки 364 дні
Розміщення виробнидвоповерхової будівлі виробничої майстерні (літ. Б-2)
мічна, 129
цтва взуття
найменування

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ ФДМУ по Запорізькій
області, тел.: (061) 226-07-87, 226-07-88, 226-07-89, 227-07-85. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди із супровідним листом. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Луганська область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Луганській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство освіти
і науки України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний теленайменування
фон)
02541094, Кремінський професійний ліцей, 92900, Луган- Нежитлові вбудовані приміщення на першому поверсі п’ятиповерська обл., Кремінський р-н, м. Кремінна, просп. Леніна, 1 хової будівлі побутового корпусу № 2 (інв. № 10301008)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
–
Луганська обл., Кремінський р-н,
51,4
75 982,00
2 роки 364 дні
Розміщення торговельного
м. Кремінна, просп. Леніна, 1
станом на 31.07.2015
об’єкта з продажу канцтоварів

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Леніна, 32а, РВ ФДМУ по Луганській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження
двох і більше заяв на 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».

Львівська область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Львівській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство освіти
і науки України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
02125438, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, м. Дрогобич, вул. Івана Франка,
24, тел. (0324) 41-04-74

найменування
Частина нежитлового приміщення на першому
поверсі у будівлі навчального корпусу № 1

реєстровий
номер майна
02125438.1.ХОСККС025

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Львівська обл., м. Дрогобич,
1,0
7 150,00
1 рік
Розміщення торговельного автомата з
вул. І. Франка, 24
станом на 31.08.2015
продажу продовольчих товарів (кавового
автомата)

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» 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».

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

Назва органу
управління

1

Міністерство охорони
здоров’я України
Міністерство охорони
здоров’я України
Міністерство оборони
України

2
3
4

Міністерство оборони
України

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за незамісцезнаходження
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
33850812, ДЗ «Спеціалізована медико-санітарна частина № 2 Міністерства охорони Нежитлове вбудоване приміщення № 231 другого
–
Миколаївська обл., м. Южноу18,6
19 043,00
здоров’я України», 55001, м. Южноукраїнськ, вул. Миру, 3, тел. (05136) 2-16-09
поверху перепрофільованого акушерського корпусу
країнськ, вул. Паркова, 3б
33850812, ДЗ «Спеціалізована медико-санітарна частина № 2 Міністерства охорони Нежитлове вбудоване приміщення першого поверху
–
Миколаївська обл., м. Южноу4,0
4 543,00
здоров’я України», 55001, м. Южноукраїнськ, вул. Миру, 3, тел. (05136) 2-16-09
корпусу поліклініки
країнськ, вул. Миру, 3
35123222, Філія «Одеське управління військової торгівлі «Концерну «Військторгсер- Нежитлові приміщення першого поверху № 2, 3 та І,
–
Миколаївська обл., м. Перво442,8
279 594,00
віс», 65063, м. Одеса, вул. Армійська, 10а, тел. (048) 714-39-26
приміщення другого поверху № 36-47 та ІІ і ІV в двомайськ, вул. Дем’яна Коротповерховому корпусі нежитлових будівель
ченка, 17а
35123222, Філія «Одеське управління військової торгівлі «Концерну «Військторгсер- Нежитлові приміщення другого поверху № ІІІ, ІV,
–
Миколаївська обл., м. Перво252,1
587 900,00
віс», 65063, м. Одеса, вул. Армійська, 10а, тел. (048) 714-39-26
15, 20-25 у двоповерховому корпусі нежитлових
майськ, вул. Дем’яна Коротбудівель
ченка, 17а
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

максимальний
строк оренди
2 роки 364 дні
2 роки 364 дні
2 роки 364 дні
2 роки 364 дні

мета використання
Здійснення приватної медичної практики
Розміщення працівника
страхової компанії
Для розміщення спортивного більярдного клубу
з баром
Для розміщення торговельного об’єкта з продажу
промислових товарів

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20,
6-й поверх, кімн. 37-38, РВ ФДМУ по Миколаївській області та факсом (0512) 47-51-70. За додатковою інформацією слід звертатися за тел.: (0512) 47-89-82, 47-04-18. 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».

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

Назва органу
управління

1 Міністерство інфраструктури України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
22485297, Одеська дирекція Українського державного підприємства поштового Нежитлове приміщення першого поверху 21560045.1600.АААЖЕЕ874 Одеська обл., м. Біляїв10,22
34 707,00
1 рік
Розміщення торговельного об’єкта
зв’язку «Укрпошта», 65001, м. Одеса, вул. Садова, 10, тел. (048) 731-54-14
двоповерхової адміністративної будівлі
ка, вул. Леніна, 150
з продажу непродовольчих товарів
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

реєстровий номер майна

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, РВ ФДМУ по Одеській
області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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
№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство освіти
і науки України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
найменування
контактний телефон)
02128359, Рівненський автотранспортний коледж НУВГП, 33018,
Частина приміщення їдальні
м. Рівне, вул. Відінська, 35, тел. (0362) 23-40-09, тел./факс 23-62-54 (суспільно-побутовий корпус)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
місцезнахозагальна вартість майна за неза- максимально можлимета
дження
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
використання
02071116.11.ДКЧГШЧ002 м. Рівне,
117,2
546 580,00
2 роки
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підвул. Відінакцизної групи, у навчальному закладі
ська, 35
реєстровий номер майна

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33027, 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) 22-50-79. 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».

2 листопада 2015 року

№ 50 (899)

5
тернопільська область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Тернопільській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
03562307, Чортківське міжрайонне управління водного господарства, 48500, Тернопільська обл., Чортківський р-н, м. Чортків, вул. Князя В. Великого, 12, тел. (03552) 3-17-76
33680120, Тернопільський національний економічний університет, 46020, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11,
тел.: (0352) 47-50-51, 47-50-61
26103387, Державний історико-архітектурний заповідник
у м. Бережани, 47501, м. Бережани, вул. Вірменська, 4,
тел. (03548) 2-45-52

Назва органу
управління

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

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2 ною оцінкою, грн без ПДВ вий строк оренди
03562307.1.АААБЕЕ530
м. Чортків, вул. Кня67,0
75 980,00
2 роки 11 місяців Для ремонту автомобілів
зя В. Великого, 12

найменування

реєстровий номер майна

Частина приміщень ремонтної майстерні під літ. Б
(поз. 1-14)
Частина нежитлового приміщення першого поверху
будівлі навчального корпусу № 2 (літ. «А», позиції
XIII (вестибуль)
Приміщення першого поверху (1-34, 1-35) будівлі
Ратуша 1811 р., пам’ятки архітектури національного
значення, охоронний номер 638

33680120.1.ЮЧПШОГ003 м. Тернопіль, Майдан Перемоги, 3
26103387.2.ДБЕЦРЕ392

м. Бережани,
пл. Ринок, 1

4,0

27 490,00

2 роки 11 місяців

47,0

66 160,00

2 роки 11 місяців

Розповсюдження книг, виданих україн
ською мовою, та торгівля шкільним
приладдям
Розміщення крамниці для торгівлі непродовольчими товарами

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 603, РВ ФДМУ
по Тернопільській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
найменування
контактний телефон)
05390336, Черкаський державний технологіч- Частина даху навчального корпусу № 1;
ний університет, м. Черкаси, бульв. Шевченка, частина технічного поверху навчального корпусу № 1;
460, тел. (0472) 71-00-92
частина даху навчального корпусу №10

Назва органу
управління

1 Міністерство освіти
і науки України

реєстровий номер майна
05390336.1.ЯНЖОПА010;
05390336.1.ЯНЖОПА010;
05390336.1.ЯНЖОПА017

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
м. Черкаси, бульв. Шевченка, 460;
50,02;
109 443,95;
2 роки 364 дні
Розміщення об’єктів телекомунікацій для нам. Черкаси, бульв. Шевченка, 460;
12,0;
26 256,05;
дання послуг з рухомого (мобільного) зв’язку
м. Черкаси, бульв. Шевченка, 333
52,13
56 900,00

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

Чернігівська область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Чернігівській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Державна служба
01432032, Державне підприємство «Український державний гео- Нежитлові приміщення першого поверху (кімн. 102, 104, 105, 106, 01432032.5.РФШЮМС026 м. Чернігів,
166,99
716 016,67
2 роки 11 місяців Надання послуг з перевегеології та надр
логорозвідувальний інститут», 04114, м. Київ-114, вул. Автоза- 107, 108, 109, 110, 111, 114, 117) та другого поверху (кімн. 207,
вул. Щорса, 12
зення та доставки поштових
України
водська, 78а, тел.: (044) 430-70-24, 432-35-22
208) дев'ятиповерхової будівлі камерально-лабораторного корпусу
відправлень
2 Міністерство вну08592365, Управління Міністерства внутрішніх справ України
Частина вестибуля на першому поверсі адмінбудівлі
08592365.17.НКНЯСМ143 м. Чернігів, просп.
3,0
16 091,11
2 роки 364 дні
Розміщення кавового апарата
трішніх справ України в Чернігівській області, 14000, м. Чернігів, просп. Перемоги, 74,
Перемоги, 74
тел.: (0462) 67-88-96, 67-83-63

№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

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

м. Київ
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по м. Києву про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Державне агентство резерву
00276044, УкрДНДІ нанобіотехнологій та ресурсозбереження, 03150, Нерухоме майно – нежитлові приміщення на 00276044.1. НВШШОЛ021 м. Київ, вул. К. Мале61,0
878 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення науково-дослідної
України
м. Київ, вул. К. Малевича, 84, тел. 221-99-33
третьому поверсі будівлі головного корпусу
вича, 84
станом на 31.08.2015
установи
2 Міністерство енергетики та ву- 37471933, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, Частина нежитлового приміщення
37471933.1.ЖРЕЕПН287 м. Київ, вул. Б. Хмель
1,5
31 000,00
1 рік
Розміщення банкомата
гільної промисловості України м. Київ, вул. Хрещатик, 30, тел. (044) 206-38-76
ницького, 4
станом на 31.07.2015

№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. 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

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про проведення конкурсу
з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону на право
оренди нерухомого державного майна
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина приміщення
службово-виробничої будівлі загальною площею 10,8 м2 за адресою: 44300, Волинська обл., Любомльський р-н, с. Старовойтове,
вул. Прикордонників, 41.
Об’єкт оренди перебуває на балансі Державної фіскальної служби України.
Орган управління: Державна фіскальна служба України.
Вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
31.08.2015 становить 62 900,00 грн без ПДВ.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди –
вересень 2015 р. становить 2 144,89 грн (без ПДВ), визначений
відповідно до Методики розрахунку орендної плати за державне майно
та пропорцій її розподілу, затвердженої постановою КМУ від 04.10.1995
№ 786, зі змінами, виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про
оцінку та орендної ставки 40 %.
Основні умови проведення конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати порівняно зі стартовою орендною платою.
2. Цільове використання майна – надання послуг митного брокера.
3. Своєчасна сплата орендної плати (щомісяця до 15 числа місяця,
наступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції.
4. Об’єкт оренди не підлягає приватизації та передачі в суборенду.
5. Належне утримання об’єкта оренди, дотримання правил пожежної
безпеки і санітарних норм згідно з чинним законодавством.
6. Строк оренди – 2 роки 354 дні.
7. Страхування орендованого майна протягом 1 місяця з дати укладення договору оренди на суму, не меншу, ніж його вартість згідно зі
звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку,
визначеному чинним законодавством.
8. Обов’язкове укладення з балансоутримувачем орендованого
майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на
утримання орендованого майна, компенсацію плати податку на землю
та надання комунальних послуг орендарю протягом 15 робочих днів з
дати укладення договору оренди.
9. Надання витягу з реєстру митних брокерів Державної фіскальної
служби України.
10. Поліпшення орендованого майна, здійснені орендарем за рахунок власних коштів, які неможливо відокремити від орендованого
майна без заподіяння йому шкоди (невід’ємні поліпшення), є власністю
держави та компенсації не підлягають.
11. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної
плати переможець повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору в розмірі трьох орендних плат за базовий
місяць до державного бюджету та балансоутримувачу у співвідношенні,
визначеному законодавством.
12. Відшкодування переможцем конкурсу коштів за виконану незалежну оцінку платнику оцінки протягом 10 календарних днів з дати укладення договору оренди згідно з наданою копією платіжного доручення
з відміткою обслуговуючого банку про сплату коштів тощо.
13. Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається
переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника
конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 20 %
початкової плати торгів.
14. Переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту
договору оренди протягом 5 робочих днів повертає орендодавцю підписаний договір оренди.
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15. Основним критерієм визначення переможця є максимальний
розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку при обов’язковому
забезпеченні інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі; проект договору оренди з пропозиціями щодо виконання умов конкурсу (крім розміру орендної плати,
пропозиція щодо якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу), підписаний претендентом і завірений печаткою
(за наявності); інформацію про засоби зв’язку з учасником; відомості
про учасника конкурсу відповідно до вимог п. 7 Порядку проведення
конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906, та документи, визначені Переліком документів, які подаються орендодавцеві
для укладення договору оренди майна, що належить до державної
власності, затвердженим наказом ФДМУ від 15.02.2013 № 201,
а саме:
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 до канцелярії РВ ФДМУ по Волинській області у конверті з написом
«На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності) у робочі
дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – до 16.00 за адресою: 43027, Волинська
обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 807.
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені
особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю
учасників конкурсу.
Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної плати
завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.00 на 21-й календарний день
з дати опублікування цієї інформації у додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації» в РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9,
каб. 812.
Кінцевий термін приймання заяв з пакетом документів до них – за
3 робочих дні до дати проведення конкурсу.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі оренди державного майна РВ ФДМУ по Волинській області або за тел./факсом (0332)
24-34-77.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
У зв’язку з відсутністю заяв на участь у конкурсі на право оренди
вбудованого приміщення (поз. 25 за планом) площею 7,03 м2 на другому поверсі адмінбудинку (літ. А) за адресою: Закарпатська обл.,
Ужгородський р-н, Соломонівська с/р, МАПП «Тиса», буд. 2, що перебуває на балансі філії «Укрінтеравтосервіс-Закарпаття» Українського
державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних
автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс», конкурс вважається
таким що не відбувся.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про підсумки конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
Суб’єкт господарювання – переможець конкурсу на право
оренди нерухомого майна
1 Нежитлове приміщення площею
Головне управління ФОП Григор’єва Віра Ан2
8,9 м за адресою: Київська обл.,
статистики у Київ- дріївна
м. Біла Церква, вул. Павліченка, 65а ській області

№
з/п

Інформація про об’єкт оренди

Балансоутримувач

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про підсумки
конкурсу на право оренди нерухомого
державного майна, що відбувся 28.10.2015
За результатами конкурсу з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону на право оренди об’єкта
державної власності – кабінета (1-3) першого поверху адмінбудівлі (літ.
А) (реєстровий номер 21536845.1.ЮКДПНК132) площею 18,4 м2 за адресою: Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с. Тереблече, вул. Головна, 1н,
що перебуває на балансі філії УДП «Укрінтеравтосервіс-Закарпаття»,
конкурсною комісією прийнято рішення укласти договір оренди з переможцем конкурсу – ПП «БРОКСЕРВІС КОМ».
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про підсумки
конкурсу з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону
на право укладення договору оренди нерухомого
державного майна, що відбувся 28.10.2015
За результатами конкурсу на право оренди об’єкта державної
власності – нежитлових приміщень будівлі плавального басейну з допоміжними приміщеннями площею 488,3 м2, у тому числі приміщень
першого поверху та підвальних приміщень басейну, що перебувають
на балансі 8 навчального центру Державної спеціальної служби транспорту, за адресою: м. Чернігів, вул. Щорса, 18 переможцем визнано
фізичну особу – підприємця Шарамко О. М.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу на право оренди
нерухомого державного майна, що відбувся 12.10.2015
За результатами конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону на право укладення
договору оренди нерухомого державного майна – частини нежитлового приміщення холу площею 1,0 м2 на першому поверсі навчального
корпусу № 5 за адресою: м. Київ, вул. Політехнічна, 6, що перебуває на
балансі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», конкурсною комісією прийнято рішення укласти
договір оренди з переможцем конкурсу – фізичною особою – підприємцем Горбатенко Сергієм Олександровичем.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу на право оренди
нерухомого державного майна, що відбувся 26.10.2015
За результатами конкурсу на право укладення договору оренди державного нерухомого майна площею 40,0 м2 за адресою: м. Київ, просп.
Повітрофлотський, 31, що перебуває на балансі Київського національного університету будівництва і архітектури, конкурсною комісією прийнято рішення укласти договір оренди з ТОВ «Київфуд-Сервіс».
За результатами конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону на право укладення договору оренди державного нерухомого майна площею 2,0 м2
на першому поверсі будівлі за адресою: м. Київ, вул. Володимирська,
15, що перебуває на балансі Головного управління МВС України в місті
Києві, конкурсною комісією прийнято рішення укласти договір оренди з
переможцем конкурсу – ФОП Ващилко Сергієм Олександровичем.
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6
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА
(відповідно до наказу ФДМУ від 15.01.08 № 30)

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Дніпропетровська про проведення конкурсу на право
укладення договору оренди нерухомого військового майна
 Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення площею
331,13 м2 та технічний майданчик площею 967,61 м2, загальною
площею 1 298,74 м2.
Адреса об’єкта оренди: м. Дніпропетровськ, вул. Чичерина, 42,
військове містечко № 2, будівля інв. № 36.
Балансоутримувач: КЕВ м. Дніпропетровська.
Орган управління: Міністерство оборони України.
Стартова орендна плата, визначена відповідно до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна,
затвердженої постановою КМУ від 04.10.1995 № 786 (із змінами та
доповненнями), за базовий місяць оренди – серпень 2015 р. становить 7 458,62 грн за умови використання – розміщення столярної
майстерні та виробів з бетону, під склад-магазин та склад будматеріалів та металопрокату.
Основні умови конкурсу.
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за
використання об’єкта оренди.
2. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням індексу
інфляції.
3. Заявник на момент проведення конкурсу зобов’язаний надати
чинну незалежну оцінку та укласти договір оренди у термін не пізніше
одного тижня з моменту визнання претендента переможцем конкурсу. Якщо орендна плата, визначена за новою незалежною оцінкою, буде вищою, ніж орендна плата, надана у пропозиції заявника,
то під час укладення договору оренди буде враховано її більше значення.
4. Основним критерієм визначення переможця є максимальний
розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання
інших умов конкурсу. На підтвердження зобов’язання і забезпечення
його виконання переможець конкурсу повинен сплатити до державного
бюджету протягом 7 днів завдаток в розмірі відсотка місячної базової
орендної плати на рахунковий рахунок Державного казначейства за
місцем реєстрації заявника. Протягом місяця з дня укладення договору оренди орендар зобов’язаний забезпечити сплату орендної плати
у вигляді завдатку у розмірі двомісячної орендної плати. Завдаток зараховується як орендна плата за останні три місяці оренди. У випадку
відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди завдаток
поверненню не підлягає.
5. Ефективне використання орендованого майна.
6. Дотримання вимог експлуатації об’єкта.
7. Своєчасне здійснення капітального, поточного та інших видів
ремонту орендованого майна.
8. Утримання об’єкта оренди в належному санітарно-технічному
стані.
9. Забезпечення страхування об’єкта оренди на весь період оренди
та забезпечення його охорони.
10. Забезпечення пожежної безпеки об’єкта оренди.
11. Зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання договору повернути об’єкт оренди у порядку, визначеному чинним законодавством, в стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду,
з урахуванням нормального фізичного зносу, та (або) відновити майно
та ( або) відшкодувати збитки у разі погіршення стану або втрати ( повної або часткової) об’єкта з вини орендаря.
12. Право орендодавця здійснювати контроль за станом, цільовим
використанням об’єкта оренди.
13. Заборона передачі об’єкта оренди у суборенду.
13. Термін дії договору оренди – 3 роки.
Переможцем конкурсу буде визнано учасника конкурсу, який запропонував найкращі умови подальшої експлуатації та використання
об’єкта оренди та за інших рівних умов – найбільшу орендну плату за
базовий місяць розрахунку.
Конкурс відбудеться через 20 календарних днів з моменту
опублікування цієї інформації у газеті «Відомості приватизації»
в КЕВ. м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпропетровськ,
вул. Феодосіївська, 13.
Термін приймання конкурсних пропозицій – протягом 15 днів з моменту публікації цієї інформації у газеті «Відомості приватизації».
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд комісії:
заяву про участь у конкурсі; зазначення мети використання; документи, визначені наказом ФДМУ від 15.02.2013 № 201 «Про затвердження переліку документів, які подаються орендодавцеві для
укладення договору оренди майна, що належить до державної власності»; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу та
додаткові пропозиції, які відображаються в проекті договору оренди,
підписаному учасником конкурсу і завіреному печаткою (за наявності);
пропозиції щодо гарантії сплати орендної плати (завдаток відображається в проекті договору оренди); відомості про учасника конкурсу:
для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують
повноваження представника юридичної особи; копію документа, що
посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену
довіреність, видану представнику фізичної особи; копію ідентифікаційного номера; свідоцтво про реєстрацію фізичної особи як суб’єкта
підприємницької діяльності.

Конкурсні пропозиції подаються в окремому непрозорому конверті
з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу,
або за підписом на зворотньому боці конверта (для фізичних осіб,
які працюють без печатки).
Документи приймаються за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Феодосіївська, 13. За додатковою інформацією слід звертатися за тел.
(056) 726-76-10.

Конкурсні пропозиції подаються в окремому конверті з написом
«На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – по завершенні 20 календарних днів з моменту опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м Київ,
просп. Повітрофлотський, 28.
Контактні телефони: (044) 271-07-44, 271-05-57.

ІНФОРМАЦІЯ
Національного університету оборони України імені Івана
Черняховського про проведення конкурсу на право укладення
договору оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Національний університет оборони України імені Івана Черняховського,
адреса: 03049, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 28.
Балансоутримувач: Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського.
 1. Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина даху будівлі загальною площею 6,0 м2 за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 30, військове містечко № 29, буд інв. № 89, рік побудови – 1977.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на
31.05.2015 становить 296 246,00 грн (без урахування ПДВ).
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди –
серпень 2015 року становить 9 736,70 грн (без ПДВ) (орендна
ставка 40 %) за умови використання об’єкта оренди під розміщення
оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого мобільного зв’язку. У подальшому орендна плата підлягає щомісячному корегуванню на індекси інфляції.
 2. Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина даху будівлі загальною площею 6,0 м2 за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 30, військове містечко № 29, буд інв. № 1, рік побудови – 1912.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на
31.05.2015 становить 319 710,00 грн (без урахування ПДВ).
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди –
серпень 2015 року становить 10 507,89 грн. (без ПДВ) (орендна
ставка 40 %) за умови використання об’єкта оренди під розміщення
оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого мобільного зв’язку. У подальшому орендна плата підлягає щомісячному корегуванню на індекси інфляції.
 3. Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина даху будівлі загальною площею 6,0 м2 за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 28, військове містечко № 63, буд інв. № 73, рік побудови – 1981.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на
31.05.2015 становить 296 246,00 грн. (без урахування ПДВ).
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди –
серпень 2015 року становить 9 736,70 грн. (без ПДВ) (орендна
ставка 40 %) за умови використання об’єкта оренди під розміщення
оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого мобільного зв’язку. У подальшому орендна плата підлягає щомісячному корегуванню на індекси інфляції.
Основні умови конкурсу та вимоги до експлуатації:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати порівняно з початковим розміром орендної плати; авансовий внесок у розмірі, не меншому, ніж 2-місячнісячна орендна плата, протягом 5 днів
з моменту укладення договору оренди; своєчасно і у повному обсязі
сплачувати орендну плату з урахуванням індексу інфляції (щомісяця не
пізніше 15 числа місяці, наступного за звітним); відшкодовувати витрати
орендодавцю за комунальні послуги та компенсацію земельного податку за користування земельною ділянкою під об’єктом оренди та за
прилеглу територію; компенсація витрат за виконаний звіт незалежної
оцінки майна окремого об’єкта у сумі 3 520,00 грн; виконання капітального та поточного ремонту орендованого майна за власні кошти без
вимоги на відшкодування; встановлення приладів обліку комунальних
послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями; ефективне використання об’єкта
оренди відповідно до його призначення та умов договору оренди.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував
найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання інших умов
конкурсу.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі; проект договору оренди, підписаний
учасником конкурсу та завірений печаткою (за наявності), та комплект
документів, передбачених Переліком документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності, затвердженим наказом ФДМУ від 15.02.2013 № 201;
для учасників, які є юридичними особами: документи, що засвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені нотаріусом копії установчих документів; відомості про фінансовий стан
(платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторської та
кредиторської заборгованості; довідку від учасника конкурсу про те,
що щодо учасника не порушено справу про банкрутство.
для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи; свідоцтво про реєстрацію
фізичної особи, як суб’єкта підприємницької діяльності; декларація про
доходи; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в
тому числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної плати (відображається в проекті договору оренди).

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Львова про проведення конкурсу на право укладення
договору оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м.
Львова, адреса: 79007 м. Львів, вул. Батуринська, 2.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нерухоме військове
майно – нежитлові приміщення № 1-14, 1-15, 1-16, 1-17, 1-18
загальною площею 68,9 м2 військового містечка № 55 за адресою:
м. Львів, вул. Театральна, 22.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди –
серпень 2015 р., визначений відповідно до чинного законодавства
України, становить 14 187,13 грн. на місяць (без ПДВ).
У подальшому орендна плата підлягає щомісячному корегуванню
на індекс інфляції.
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно
з орендною платою, визначеною за базовий місяць оренди, не нижче,
ніж на аналогічних об’єктах інших форм власності.
2. Використання нежитлового приміщення під розміщення кафе,
що здійснює продаж товарів підакцизної групи.
3. Компенсація орендодавцю податку на землю під об’єктом оренди
та за прилеглу територію.
4. Компенсація переможцем конкурсу витрат за виконання незалежної оцінки майна протягом 10 днів з моменту оголошення результатів конкурсу.
5. Виконання поточного та капітального ремонту орендованого майна за рахунок орендаря без компенсації витрат на їх здійснення.
6. Зобов’язання не зберігати і не використовувати в орендованому
приміщенні токсичні, вибухові, наркотичні, радіоактивні речовини і матеріали, забезпечити протипожежну безпеку об’єкта оренди.
7. Зобов’язання встановлення приладів обліку комунальних послуг
за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з
постачальними організаціями.
8. Зобов’язання щодо дотримання належних умов експлуатації
об’єкта оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню, утримувати майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі
його в оренду.
9. Зобов’язання виконувати всі необхідні заходи для захисту довкілля з метою дотримання екологічних норм експлуатації приміщення.
10. Забезпечення зобов’язань орендаря зі сплаті орендної плати
внесенням завдатку у розмірі, не меншому, ніж місячна орендна плата, який вноситься протягом 10 днів з моменту підписання договору
оренди в рахунок плати за останній місяць оренди.
11. Заборона суборенди, приватизації та переходу права власності
на орендоване майно.
12. Мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську
діяльність на базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам
договору оренди.
Конкурсні пропозиції подаються в окремому конверті з написом
«На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу. Кінцевий
термін приймання документів на конкурс – за 5 календарних днів до
дати проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.00 на 21-й календарний день
після публікації цієї інформації в газеті «Відомості приватизації»
в приміщенні актового залу КЕВ м. Львова.
Телефон для довідок (0322) 55-74-80.
Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної комісії
такі документи:
заяву про участь у конкурсі та документи, визначені наказом ФДМУ
від 15.02.2013 № 201 «Про затвердження переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності», зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 16.01.06 за № 29/11903, а саме:
а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені
нотаріусом копії установчих документів; звiт про фiнансовi результати
учасника конкурсу з урахуванням дебіторської i кредиторської заборгованості; довiдку вiд учасника конкурсу про те, що щодо нього не порушено справу про банкрутство;
б) для учасникiв, якi є фiзичними особами: копiю документа, що
посвiдчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довiренiсть, видану представнику фiзичноi особи; посвідчену нотаріусом копію свідоцтва про реєстрацію фізичноi особи як суб’єкта
пiдприємницькоiї дiяльностi; витяг з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; декларацiю про доходи або завiрену в установленному порядку копiю звiту суб’єкта малого
пiдприємництва – фiзичної особи – платника єдиного податку;
для всіх учасників: техніко-економічне обґрунтування оренди –
зобов’язання (пропозицiї) щодо виконання умов конкурсу та забезпечення виконання зобов’язання зі сплати орендної плати (завдатку);
додатковi пропозицii до договору оренди; повiдомлення про засоби
зв’язку з учасником конкурсу.

ви вч аємо поп и т
ПЕРЕЛІК
потенційних об’єктів оренди державного майна, які в процесі приватизації не увійшли до статутних капіталів господарських товариств,
але обліковуються на їх балансі та перебувають в управлінні відповідних регіональних відділень ФДМУ
№
з/п

Назва

Регіональне відділення
Контактний телефон відпоКод
відального співробітника за ЄДРПОУ

Балансоутримувач
Назва

Назва

Місцезнаходження

Інформація щодо потенційного об’єкта оренди
Пропозиції щодо
використання

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ПАТ «Євраз-Дніпропетровський металур- Нежитлове примім. Дніпропетровськ, вул. Калініна, 67 Передати в оренду
гійний завод ім. Петровського»
щення

1 РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області

744-12-04

5393056

1 РВ ФДМУ по Черкаській області
2 РВ ФДМУ по Черкаській області
3 РВ ФДМУ по Черкаській області
4 РВ ФДМУ по Черкаській області
5 РВ ФДМУ по Черкаській області

(0472) 32-93-12

306746

(0472) 32-93-12

851399

(0472) 32-93-12

856924

(0472) 32-93-12

1056391

(0472) 32-93-12

5380272

6 РВ ФДМУ по Черкаській області

(0472) 32-93-12

5380272

АТ «Строммашина»

7 РВ ФДМУ по Черкаській області
8 РВ ФДМУ по Черкаській області

(0472) 32-93-12

5380272

АТ «Строммашина»

(0472) 32-93-12

5380272

АТ «Строммашина»

9 РВ ФДМУ по Черкаській області

(0472) 32-93-12

5380272

АТ «Строммашина»

10 РВ ФДМУ по Черкаській області
11 РВ ФДМУ по Черкаській області

(0472) 32-93-12

5380272

АТ «Строммашина»

(0472) 32-93-12

5380272

АТ «Строммашина»

12 РВ ФДМУ по Черкаській області

(0472) 32-93-12

21355747 ВАТ «Дитячий оздоровчо-санаторний
комплекс «Нива»

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Корсунь-Шевченківський р-н, смт Сте- Від потреб потенційного
блів, вул. Нечуй-Левицького, 78
орендаря
Жашківський р-н, с. Острожани
Для проведення святковорозважальних заходів
ВАТ «Русь»
Їдальня на 50 місць
Золотоніський р-н, c. Гельмязів,
Для розміщення їдальні,
вул. Корольова, 117б
буфету
ВАТ «Смілянський електромеханічний за- Будівля медсанчастини м. Сміла, вул. Коробейника, 1
Для надання медичної довод імені Т. Г. Шевченка»
помоги
АТ «Строммашина»
Медпункт (адмінм. Черкаси, вул. 14 Грудня, 8
Для надання медичної докорпус)
помоги
ВАТ «Стеблівська бавовняна прядильно- Медпункт
ткацька фабрика»
КСП «Острожани»
Клуб

2 листопада 2015 року

Стоматологічний кабі- м. Черкаси, вул. 14 Грудня, 8
нет (у приміщенні центральної прохідної)
Музей
м. Черкаси, вул. 14 Грудня, 8
Приміщення для ремон- м. Черкаси, вул. 14 Грудня, 8
ту одягу (в складі допоміжного корпусу № 2)
Пральня ( у складі
м. Черкаси, вул. 14 Грудня, 8
допоміжного корпусу
№ 2)
Грибниця
м. Черкаси, вул. 14 Грудня, 8
Пункт прокату (у складі м. Черкаси, вул. 14 Грудня, 8
приміщення центральної прохідної)
Овочесховище (найЧеркаський р-н, c. Мошни, вул. Ліпростіше укриття
сова, 6
№ 91327)

Характеристика

Площа, м2

Нежитлове приміщення на третьому поверсі житлового будинку, що складається
з 9 кабінетів площею 183,7 м2; зали площею 101,2 м2; 4 коридорів площею 58 м2;
3 санвузлів площею 18,1 м2; сходових кліток площею 30,7 м2

391,7

Окремо розташована одноповерхова будівля на території підприємства. Опалення
та водопостачання відсутні
Окремо розташована двоповерхова цегляна будівля. Опалення відсутнє

57,0

Двоповерхова окремо розташована будівля з підвалом. Знаходиться на території
тракторної бригади. Опалення, водопостачання – в наявності
Двоповерхова окремо розташована будівля на території заводу. Опалення, водопостачання – в наявності
Кімната на першому поверсі адмінкорпусу, система опалення не працює. Стан незадовільний. Не використовується за призначенням. Потребує капітального ремонту.
Доступ до об’єкта через прохідну
Для надання медичної до- Кімнати на першому поверсі центральної прохідної. Опалення і водопостачання відпомоги
сутнє. Стан незадовільний. Не використовується за призначенням. Потребує капітального ремонту. Доступ до об’єкта через прохідну
Під офісне приміщення
Кімната розташована в будівлі центральної прохідної, опалення відсутнє. Потребує
капітального ремонту. Доступ до об’єкта через прохідну
Для надання побутових по- Кімната знаходиться у допоміжному корпусі № 2, опалення відсутнє. Потребує капіслуг та ремонту одягу
тального ремонту. Доступ до об’єкта через прохідну

–
576
325,4
48,4
35,9
11,2
3,5

Для надання побутових
послуг

Кімната на першому поверсі допоміжного корпусу № 2, електропостачання, опалення
і вода відсутні. Потребує капітального ремонту. Доступ до об’єкта через прохідну

57,4

Для розміщення складу

Окремо розташована будівля, опалення, водопостачання та електростачання відсутні.
Потребує капітального ремонту. Доступ до об’єкта через прохідну
Кімната в будівлі центральної прохідної, опалювальна система не працює, штукатурка на стінах обсипається. Потребує капітального ремонту. Доступ до об’єкта через
прохідну
Задовільний стан. ВАТ декілька років не працює, комплекс розташований в лісі

484,1

Під офісне приміщення
Для розміщення складу

№ 50 (899)

12,0
100,4

7
Продовження таблиці

Регіональне відділення
Балансоутримувач
Контактний телефон відпоКод
Назва
відального співробітника за ЄДРПОУ
13 РВ ФДМУ по Чер(0472) 32-93-12
21355747 ВАТ «Дитячий оздоровчо-санаторний
каській області
комплекс «Нива»

№
з/п

Назва

Назва
Будівля бару (найпростіше укриття
№ 91346)

Місцезнаходження
Черкаський р-н, c. Мошни, вул. Лісова, 6
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Казанківський р-н, смт Казанка

1

Ставок зростальний № 3

2

Ставок зростальний № 4

Казанківський р-н, смт Казанка

Ставок зростальний № 5

Казанківський р-н, смт Казанка

Ставок зростальний № 6

Казанківський р-н, смт Казанка

РВ ФДМУ по Мико3 лаївській області

(0512) 47-03-80,
Кравцова Ольга Віталіївна

30451271 ЗАТ «ЦИТАДЕЛЬ»

4

1 РВ ФДМУ по Він
ницькій області

Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12

2 РВ ФДМУ по Він
ницькій області

Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12

3 РВ ФДМУ по Він
ницькій області

Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12

4 РВ ФДМУ по Він
ницькій області

Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12

5 РВ ФДМУ по Він
ницькій області
6 РВ ФДМУ по Він
ницькій області
7 РВ ФДМУ по Він
ницькій області
8 РВ ФДМУ по Він
ницькій області

Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12
Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12
Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12
Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12

9 РВ ФДМУ по Він
ницькій області

Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12

10 РВ ФДМУ по Він
ницькій області

Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12

11 РВ ФДМУ по Він
ницькій області

Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12

12 РВ ФДМУ по Він
ницькій області

Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12

13 РВ ФДМУ по Він
ницькій області
14 РВ ФДМУ по Він
ницькій області

Поліщук Т. Л. , 67-52-17
Мазур Д. М. 55-08-12
Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12

15 РВ ФДМУ по Він
ницькій області

Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12

16 РВ ФДМУ по Він
ницькій області
17 РВ ФДМУ по Він
ницькій області
18 РВ ФДМУ по Він
ницькій області
19 РВ ФДМУ по Він
ницькій області

Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12
Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12
Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12
Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12

20 РВ ФДМУ по Він
ницькій області

Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12

21 РВ ФДМУ по Він
ницькій області
22 РВ ФДМУ по Він
ницькій області
23 РВ ФДМУ по Він
ницькій області
24 РВ ФДМУ по Він
ницькій області

Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12
Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12
Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12
Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12

25 РВ ФДМУ по Він
ницькій області

Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12

26 РВ ФДМУ по Він
ницькій області

Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12

27 РВ ФДМУ по Він
ницькій області
28 РВ ФДМУ по Він
ницькій області

Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12
Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12

29 РВ ФДМУ по Він
ницькій області
30 РВ ФДМУ по Він
ницькій області
31 РВ ФДМУ по Він
ницькій області

Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12
Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12
Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12

32 РВ ФДМУ по Він
ницькій області
33 РВ ФДМУ по Він
ницькій області
34 РВ ФДМУ по Він
ницькій області
35 РВ ФДМУ по Він
ницькій області
36 РВ ФДМУ по Він
ницькій області
37 РВ ФДМУ по Він
ницькій області
38 РВ ФДМУ по Він
ницькій області
39 РВ ФДМУ по Він
ницькій області
40 РВ ФДМУ по Він
ницькій області

Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12
Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12
Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12
Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12
Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12
Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12
Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12
Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12
Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12

41 РВ ФДМУ по Він
ницькій області

Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12

42 РВ ФДМУ по Він
ницькій області

Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12

43 РВ ФДМУ по Він
ницькій області

Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12

44 РВ ФДМУ по Він
ницькій області

Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12

121790

Для вирощування риби та
ведення рибного господарства
Для вирощування риби та
ведення рибного господарства
Для вирощування риби та
ведення рибного господарства
Для вирощування риби та
ведення рибного господарства

Площа, м2
158,7

Ставок балочного типу, створений на природних балках. Наповнення відбувається
за рахунок дощових та талих вод. Введено в експлуатацію у 1975 р.

7,1

Ставок балочного типу, створений на природних балках. Наповнення відбувається
за рахунок дощових та талих вод. Введено в експлуатацію у 1975 р.

5,4

Ставок балочного типу, створений на природних балках. Наповнення відбувається
за рахунок дощових та талих вод. Введено в експлуатацію у 1975 р.

5,5

Ставок балочного типу, створений на природних балках. Наповнення відбувається
за рахунок дощових та талих вод. Введено в експлуатацію у 1975 р.

9,6

ВінницЬКА ОБЛАСТЬ
Вінницька обл., Тростянецький р-н,
м. Ладижин, вул. Промислова, 9

Використовувати під склад Об’єкт розташований на території колишнього ВАТ, промислова зона м. Ладижин.
424,1
Відстань до центру міста – орієнтовно 7 км. Наявне електропостачання,
інші інженерні комунікації відсутні. Стан задовільний
121790 ВАТ «Ладижинське електромонтажне під- Гаражі, літ. «Г»
Вінницька обл., Тростянецький р-н,
Використовувати під склад, Об’єкт розташований на території колишнього ВАТ, промислова зона м. Ладижин.
183,1
приємство № 9» «ЕПЗМ» (ліквідовано)
м. Ладижин, вул. Промислова, 9
автомайстерню
Відстань до центру міста – орієнтовно 7 км. Наявне електропостачання,
інші інженерні комунікації відсутні. Стан задовільний
121790 ВАТ «Ладижинське електромонтажне під- Майстерня МЗМ
Вінницька обл., Тростянецький р-н,
Використовувати під склад Об’єкт розташований на території колишнього ВАТ, промислова зона м. Ладижин.
363,4
приємство № 9» «ЕПЗМ» (ліквідовано)
м. Ладижин, вул. Промислова, 9
Відстань до центру міста – орієнтовно 7 км. Наявне електропостачання,
інші інженерні комунікації відсутні. Стан задовільний
414316 ПрАТ «Сад України»
Лазня
Вінницька обл., Піщанський р-н,
Використовувати під лазню Одноповерхова будівля 1980 р. побудови, наявне електропостачання, підведений во176,3
с. Дмитрашківка, вул. Садова, 4
допровід та каналізація, опалення недіюче. Розташована в межах населеного пункту,
поруч з територією ПрАТ. Стан задовільний
414316 ПрАТ «Сад України»
Будинок для сезонних Вінницька обл., Піщанський р-н,
Для тимчасового прожиДвоповерхова будівля, 1987 р. побудови, наявне електропостачання, водопостачан650,0
працівників
с. Дмитрашківка, вул. Садова, 4а
вання сезонних працівників ня, опалення недіюче. Об’єкт знаходиться на території ПрАТ. Стан задовільний
414316 ПрАТ «Сад України»
Будинок для сезонних Вінницька обл., Піщанський р-н,
Для тимчасового прожиДвоповерхова цегляна будівля, 1984 р. побудови, наявне електропостачання, водо650,0
працівників
с. Миколаївка, вул. Комсомольська, 26 вання сезонних працівників постачання, опалення недіюче. Об’єкт знаходиться в межах села. Стан задовільний
414316 ПрАТ «Сад України»
Будинок для сезонних Вінницька обл., Піщанський р-н, ст.
Для тимчасового прожиДвоповерхова цегляна будівля, 1987 р. побудови. Електропостачання, водопостачан670,0
працівників
Попелюхи, вул. Леніна, 66
вання сезонних працівників ня, опалення відсутні. Об’єкт знаходиться в межах села. Стан задовільний
414262 ПАТ «Дружба-ВМ»
Будинок для приїжВінницька обл., Тульчинський р-н,
Для тимчасового прожиДвоповерхова цегляна будівля з вхідним майданчиком та балконом, 1987 року будів666,2
джих з обладнанням
с. Шура-Копіївська, вул. Північна, 61г
вання сезонних працівників ництва. Розташована в межах населеного пункту, стан задовільний. Наявне електропостачання, інші інженерні комунікації відсутні
5461059 ПАТ «Крижопільське АТП 10539»
ГосподарськоВінницька обл., Крижопільський р-н,
Використовувати під лаз- Одноповерхова будівля, 1969 року побудови, І група капітальності. Розташована без319,7
побутовий корпус з
смт Крижопіль, вул. Піонерська, 30
ню, пральню
посередньо на території підприємства, стан задовільний. Наявне електропостачання,
котельнею
водопостачання, каналізація
33414908 ТОВ «Тульчинський консервний завод» Прохідна
Вінницька обл., Тульчинський р-н,
Використовувати під
Двоповерхова будівля 1980-х років забудови. Розташована на території консервного
73,2
м. Тульчин, вул. Заводська, 2
прохідну
заводу (околиця м. Тульчин), стан задовільний. Наявне електропостачання, опалення
водяне (не діє), інші комунікації відсутні
33414908 ТОВ «Тульчинський консервний завод» Адміністративний
Вінницька обл., Тульчинський р-н,
Використовувати під їдаль- Двоповерхова будівля 1930-х років забудови. Розташована на території консервного
1 919,0
корпус (у т. ч. склад, м. Тульчин, вул. Заводська, 2
ню, склад
заводу (околиця м. Тульчин), потребує проведення ремонтних робіт. Наявне електроїдальня, овочевий цех)
постачання, опалення.
33414908 ТОВ «Тульчинський консервний завод» Будівля колишньоВінницька обл., Тульчинський р-н,
Використовувати під офіси Двоповерхова будівля 1958 року забудови. Розташована на території консервного
225,9
го клубу
м. Тульчин, вул. Заводська, 2
заводу (околиця м. Тульчин), потребує проведення ремонтних робіт. Наявне електропостачання
30806734 ПВКП «Будівельник»
Їдальня
Вінницька обл., Тульчинський р-н,
Використовувати під
Одноповерхова цегляна будівля, 1995 року введення в експлуатацію. Об’єкт розта256,4
м. Тульчин, вул. Пестеля, 65а
їдальню
шований в центральній частині міста. Наявне електропостачання, водопостачання
34704744 ТОВ «Агрофірма «Удич»
Їдальня-кулінарія
Вінницька обл., Теплицький р-н,
Використовувати під кафе, Нежитлові приміщення їдальні-кулінарії 1936 р. побудови, прибудовані до будівлі гур- 281,8
с. Удич, вул. 1 Травня, 3
їдальню
тожитку. Наявне електропостачання, інші комунікації відсутні. Об’єкт розташований
в периферійній зоні с-ща, відстань до центру села – 600 м. Потребує проведення
ремонтних робіт
34704744 ТОВ «Агрофірма «Удич»
Будівля проммагазину Вінницька обл., Теплицький р-н,
Для здійснення торгівлі
Одноповерхова будівля з прибудовою 1926 р. побудови. Наявне електропостачання,
153,4
с. Удич, вул. 9 Травня, 5
промисловими та продоінші комунікації відсутні. Об’єкт розташований в периферійній зоні с-ща, відстань до
вольчими товарами
центру села – 600 м. Стан задовільний
34704744 ТОВ «Агрофірма «Удич»
Споруда для продуктів Вінницька обл., Теплицький р-н,
Використовувати під склад Об’єкт розташований в периферійній зоні с-ща, поруч з їдальнею-кулінарією. Інже87,5
с. Удич, вул. 1 Травня, 2а
нерні комунікації відсутні. Відстань до центру села – 600 м. Потребує ремонту
34704744 ТОВ «Агрофірма «Удич»
Будівля бурякопункту Вінницька обл., Теплицький р-н,
Використовувати під склад Одноповерхова будівля, 1968 р., інженерні комунікації відсутні. Об’єкт розташований
158,9
с. Удич, вул. 1 Травня, 1
в периферійній зоні с-ща, відстань до центру села – 1 км. Стан задовільний
20119134 ТОВ «Шанс»
Будинок тваринника
Вінницька обл., Іллінецький р-н,
Для здійснення торгівлі
Одноповерхова цегляна будівля, 1971 р., інженерні комунікації відсутні. Об’єкт роз90,6
с. Криштопівка, вул. Жовтнева, 116
ташований в межах населеного пункту
35797976 ПрАТ «Агрокомплекс «Хмільник Продукт» Будівля колишнього
Вінницька обл., Хмільницький р-н,
Використовувати під склад Одноповерхова будівля 1994 р., стан задовільний. Наявне електропостачання, інші
345,2
виносховища
м. Хмільник, вул. Столярчука, 21
комунікації відсутні. Об’єкт розташований в центральній частині міста, на території
підприємства
35797976 ПрАТ «Агрокомплекс «Хмільник Продукт» Будівля колишнього
Вінницька обл., Хмільницький р-н,
Використовувати під склад Одноповерхова будівля 1994 р., потребує проведення ремонтних робіт. Наявне елек304,3
спиртосховища
м. Хмільник, вул. Столярчука, 21
тропостачання, інші комунікації відсутні. Об’єкт розташований в центральній частині
міста, на території підприємства
35797976 ПрАТ «Агрокомплекс «Хмільник Продукт» Колишній цех розливу Вінницька обл., Хмільницький р-н,
Використовувати під склад Вбудовані приміщення 1994 р., потребують ремонту. Наявне електропостачання, інші
389,7
горілки
м. Хмільник, вул. Столярчука, 21
комунікації відсутні. Об’єкт знаходиться на території підприємства
35797976 ПрАТ «Агрокомплекс «Хмільник Продукт» Колишній відділ при- Вінницька обл., Хмільницький р-н,
Використовувати під склад Вбудовані приміщення 1994 р., потребують ремонту. Наявне електропостачання, інші
266,4
готування горілки
м. Хмільник, вул. Столярчука, 21
комунікації відсутні. Об’єкт знаходиться на території підприємства
35797976 ПрАТ «Агрокомплекс «Хмільник Продукт» Колишній цех виноВінницька обл., Хмільницький р-н,
Використовувати під склад Вбудовані приміщення 1951 р., потребують ремонту. Наявне електропостачання, інші 1 934,9
робства
м. Хмільник, вул. Столярчука, 21
комунікації відсутні. Об’єкт знаходиться на території підприємства
35797976 ПрАТ «Агрокомплекс «Хмільник Продукт» Будівля колишнього
Вінницька обл., Хмільницький р-н,
Використовувати під склад Одноповерхова будівля, 1956 р., потребує ремонту. Наявне електропостачання, інші
1 118,6
цеху розливу вина з
м. Хмільник, вул. Столярчука, 21
комунікації відсутні. Об’єкт розташований в центральній частині міста, на території
підвалом
підприємства
32885163 ТОВ «Агрофірма «Ободівський цукор»
Тракторна майстерня Вінницька обл., Тростянецький р-н,
Використовувати під авто- Одноповерхова будівля. Інженерні комунікації відсутні. Розташована на території АТЦ
111,0
с. Нова Ободівка, вул. Призаводмайстерню
колишнього цукрового заводу
ська, 1
33553089 ТОВ «Альба-Трікс»
Їдальня
Вінницька обл., Жмеринський р-н,
Використовувати під
Приміщення їдальні на першому поверсі 2-поверхової цегляної будівлі 1984 року
312,6
м. Жмеринка, вул. Асмолова, 50
їдальню
побудови, на території колишнього ВАТ «Жмеринське АТП 10570» Наявне електро
постачання. Вхід на об’єкт з території підприємства
373965 ПАТ «Могилів-Подільський консервЇдальня
Вінницька обл., м. МогилівВикористовувати під
Одноповерхова будівля 1961 р. Наявне електропостачання, інші комунікації відсутні.
355,12
ний завод»
Подільський, вул. Дністровська, 60
їдальню
Розташована на території підприємства
5466789 ВАТ «Вендичанський цегельний завод» Їдальня
Вінницька обл., Могилів-Подільський Використовувати під
Одноповерхова будівля 1975 р. Наявне електропостачання, інші комунікації відсутні.
319,0
(ліквідовано)
р-н, смт Вендичани, вул. 50-річчя
їдальню
Розташована на території колишнього ВАТ, потребує проведення ремонтних робіт
Жовтня, 17
4326448 Осолинська сільська рада
Лазня
Вінницька обл., Літинський р-н,
Використовувати під лазню Одноповерхова будівля 1970 р. Наявне електропостачання, інші інженерні комунікації
80,0
с. Осолинка, вул. Кірова, 1
відсутні. Розташована в межах села, стан задовільний
4331395 Юрківська сільська рада
Їдальня
Вінницька обл., Тульчинський р-н,
Використовувати під
Одноповерхова будівля 1993 р., наявне електропостачання, інші інженерні комунікації 606,15
с. Юрківка, вул. 50-річчя Жовтня, 3
їдальню
відсутні. Розташована в межах села, стан задовільний
4327784 Скоморошківська сільська рада
Нежитлове вбудоване Вінницька обл., Оратівський р-н,
Використовувати під склад Об’єкт розташований в центрі села, стан задовільний. Наявне електроосвітлення
16,0
приміщення в однос. Скоморошки, вул. Леніна, 9
поверховому будинку
магазину
25499064 КСП «Ладижинське» (ліквідовано)
Лазня
Вінницька обл., Тростянецький р-н,
Використовувати під лаз- Одноповерхова цегляна будівля 1987 р. розташована при в’їзді у село, потребує
215,12
с. Лукашівка, вул. Першотравнева
ню, кафе
ремонтних робіт. Електропостачання від зовнішніх мереж
1350908 ВАТ «Немирівське МПБМП № 6» (лікСклад
Вінницька обл., Немирівський р-н,
Використовувати під склад Об’єкт розташований на території колишнього ВАТ, стан задовільний. Інженерне
30,1
відовано)
м. Немирів, вул. Леніна, 281
забезпечення відсутнє
1350908 ВАТ «Немирівське МПБМП № 6» (лікСклад
Вінницька обл., Немирівський р-н,
Використовувати під склад Об’єкт розташований на території колишнього ВАТ, стан задовільний. Інженерне
5,4
відовано)
м. Немирів, вул. Леніна, 281
забезпечення відсутнє
1350908 ВАТ «Немирівське МПБМП № 6» (лікСклад
Вінницька обл., Немирівський р-н,
Використовувати під склад Об’єкт розташований на території колишнього ВАТ, стан задовільний. Інженерне
11,5
відовано)
м. Немирів, вул. Леніна, 281
забезпечення відсутнє
1350908 ВАТ «Немирівське МПБМП № 6» (лікНавіс
Вінницька обл., Немирівський р-н,
Використовувати під склад Об’єкт розташований на території колишнього ВАТ, стан задовільний. Інженерне
9,6
відовано)
м. Немирів, вул. Леніна, 281
забезпечення відсутнє
1350908 ВАТ «Немирівське МПБМП № 6» (лікКузня
Вінницька обл., Немирівський р-н,
Використовувати під склад Об’єкт розташований на території колишнього ВАТ, стан задовільний. Інженерне
38,4
відовано)
м. Немирів, вул. Леніна, 281
забезпечення відсутнє
1350908 ВАТ «Немирівське МПБМП № 6» (лікНасосна
Вінницька обл., Немирівський р-н,
Використовувати під наОб’єкт розташований на території колишнього ВАТ, стан задовільний. Інженерне
5,3
відовано)
м. Немирів, вул. Леніна, 281
сосну
забезпечення відсутнє
1350908 ВАТ «Немирівське МПБМП № 6» (лікПрохідна
Вінницька обл., Немирівський р-н,
Використовувати під
Об’єкт розташований на території колишнього ВАТ, стан задовільний. Інженерне
19,0
відовано)
м. Немирів, вул. Леніна, 281
прохідну
забезпечення відсутнє
1267863 ПрАТ «Вінницький завод «Будмаш»
Будівля прохідної
м. Вінниця, вул. Гонти, 30
Використовувати під офісні Двоповерхова цегляна будівля з прибудовами у периферійній частині м. Вінниці,
114,1
приміщення
стан задовільний. Наявне електроосвітлення, водопостачання, опалення.
Відстань до центру міста – близько 8 км.
371854 ВАТ «Уладівський цукровий завод» (лік- Приміщення їдальні з Вінницька обл., Літинський р-н,
Використовувати під
Вбудовані приміщення на першому поверсі будівлі продмагазину. Їдальня складаєть382,3,
відовано)
підвалом
с. Уладівка, вул. Заводська, 2
їдальню
ся з 15 приміщень та має 3 входи, один з фасадної сторони та два з тильної сторони. у т. ч. підПідвал складається з одного приміщення. Рік введення в експлуатацію – 1979, стан вал – 58,9
задовільний. Наявне електропостачання
371854 ВАТ «Уладівський цукровий завод» (лік- Приміщення готелю
Вінницька обл., Літинський р-н,
Для тимчасового прожиВбудовані приміщення на другому поверсі будівлі продмагазину (половина будівлі).
219,9
відовано)
с. Уладівка, вул. Заводська, 2
вання сезонних працівників Готель складається з 13 приміщень та має вхід з фасадної сторони будівлі. Рік введення в експлуатацію – 1979, стан задовільний. Наявне електропостачання
371630 ВАТ «Деребчинський цукровий завод»
Вбудовані приміщення Вінницька обл., Шаргородський р-н, Використовувати під мага- Частина приміщень на першому поверсі, частина на другому поверсі, підвал в дво873,07
(ліквідовано)
в будинок побуту
с. Деребчин, вул. Леніна, 9
зин, аптеку
поверховому будинку побуту. Об’єкт знаходиться в центральній частині села, стан
задовільний. Наявне електропостачання
371593 ВАТ «Вищеольчедаївський цукровий за- Лазня
Вінницька обл., Мурованокуриловець- Використовувати під лазню Одноповерхова будівля 1910 р. Електроосвітлення від зовнішніх мереж. Розташована
137,0
вод» (ліквідовано)
кий р-н, с. Вищеольчедаїв, вул. Пов межах села, потребує проведення ремонтних робіт
стишева, 3
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Інформація щодо потенційного об’єкта оренди
Пропозиції щодо
Характеристика
використання
Для розміщення бару,
Задовільний стан. Товариство декілька років не працює, комплекс розташований
буфету
в лісі

2 листопада 2015 року

⇒

8
Продовження таблиці

№
з/п
45
46

Регіональне відділення
Контактний телефон відпоКод
Назва
відального співробітника за ЄДРПОУ
РВ ФДМУ по Він
Поліщук Т. Л. 67-52-17,
371661
ницькій області
Мазур Д. М. 55-08-12
РВ ФДМУ по Він
Поліщук Т. Л. 67-52-17,
371713
ницькій області
Мазур Д. М. 55-08-12

Балансоутримувач
Назва

Назва

ВАТ «Кам’яногірський цукровий завод»
(ліквідовано)
ВАТ «Махаринецький цукровий завод»
(ліквідовано)

Вінницька обл., Іллінецький р-н,
с. Кам’яногірка, вул. Центральна, 1
Нежитлові вбудовані
Вінницька обл., Козятинський р-н,
приміщення в будинку с. Махаринці, вул. Леніна, 11
побуту
Приїжджа
Вінницька обл., Козятинський р-н,
с. Махаринці, вул. Садова, 6
Частина вбудованих
Вінницька обл., Тростянецький р-н,
приміщень торговель- с. Нова Ободівка, вул. Призаводного комплексу
ська, 1
Лазня
Вінницька обл., Крижопільський р-н,
с. Соколівка, вул. Терешкової, 74а

47 РВ ФДМУ по Він
ницькій області
48 РВ ФДМУ по Він
ницькій області

Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12
Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12

371713

49 РВ ФДМУ по Він
ницькій області

Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12

371794

ВАТ «Соколівський цукровий завод»
(ліквідовано)

50 РВ ФДМУ по Він
ницькій області

Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12

371883

ВАТ «Юзефо-Миколаївський цукровий
завод»

51 РВ ФДМУ по Він
ницькій області
52 РВ ФДМУ по Він
ницькій області

Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12
Поліщук Т. Л. 67-52-17?
Мазур Д. М. 55-08-12

371883
374025

ВАТ «Юзефо-Миколаївський цукровий
завод»
ПАТ «Ямпільський консервний завод»

Одноповерхова будівля лазні та відділення
зв’язку
Одноповерхова адміністративна будівля АТЦ
Їдальня-клуб

53 РВ ФДМУ по Він
ницькій області
54 РВ ФДМУ по Він
ницькій області
55 РВ ФДМУ по Він
ницькій області

Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12
Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12
Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12

3850307

СВАТ «Гонорівське» (ліквідовано)

Лазня

414210

ПАТ «Жорнище»

Лазня

448195

СТОВ «Пляхівське»

56 РВ ФДМУ по Він
ницькій області
57 РВ ФДМУ по Він
ницькій області
58 РВ ФДМУ по Він
ницькій області
59 РВ ФДМУ по Він
ницькій області
60 РВ ФДМУ по Він
ницькій області
61 РВ ФДМУ по Він
ницькій області
62 РВ ФДМУ по Він
ницькій області
63 РВ ФДМУ по Він
ницькій області
64 РВ ФДМУ по Він
ницькій області
65 РВ ФДМУ по Він
ницькій області

Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12
Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12
Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12
Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12
Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12
Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12
Поліщук Т. Л. 67-52-17.
Мазур Д. М. 55-08-12
Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12
Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12
Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12

448195

СТОВ «Пляхівське»

Частина вбудованих
приміщень в будівлі
пошти і ощадкаси
Будинок побуту

2129063

АП НВП «Візит»

4326490

Тесівська сільська рада

66 РВ ФДМУ по Він
ницькій області
67 РВ ФДМУ по Він
ницькій області

Поліщук Т. Л. 67-52-17.
Мазур Д. М. 55-08-12
Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12

68 РВ ФДМУ по Він
ницькій області

371742

ВАТ «Махаринецький цукровий завод»
(ліквідовано)
ВАТ «Ободівський цукровий завод»
(ліквідовано)

35711815 ФГ «Людмила-Вінко»
35711815 ФГ «Людмила-Вінко»
384466

САТ «Самгородоцьке» (ліквідовано)

384466

САТ «Самгородоцьке» (ліквідовано)

5527692

ВСАТ «Комсомольське»

5527692

ВСАТ «Комсомольське»

495154

КСП «Красне» (ліквідовано)

4331395

Юрківська сільська рада

Місцезнаходження

Пошта

Вінницька обл., Козятинський р-н,
с. Широка Гребля, вул. Заводська, 2

32721857 ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина»

Вінницька обл., Тульчинський р-н,
с. Юрківка, вул. 50-річчя Жовтня
Вінницька обл., Томашпільський р-н,
смт Томашпіль, вул. Заводська, 10а

Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12

32721857 ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина»

Вагон-будинок

69 РВ ФДМУ по Він
ницькій області

Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12

32721857 ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина»

Вагон-будинок

70 РВ ФДМУ по Він
ницькій області

Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12

32721857 ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина»

Вагон-будинок

71 РВ ФДМУ по Він
ницькій області
72 РВ ФДМУ по Він
ницькій області

Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12
Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12

3772660

Ямпільська міська рада

Лазня

371587

ВАТ «Вендичанський цукровий завод»
(ліквідовано)

Їдальня

73 РВ ФДМУ по Він
ницькій області

Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12

13335481 ПрАТ «Шаргородське АТП 10528»

Вінницька обл., Томашпільський
р-н, смт Томашпіль, вул. Інтернаціо
нальна, 8
Вінницька обл., Томашпільський
р-н, смт Томашпіль, вул. Інтернаціо
нальна, 8
Вінницька обл., Томашпільський
р-н, смт Томашпіль, вул. Інтернаціо
нальна, 8
Вінницька обл., Ямпільський р-н,
м. Ямпіль, вул. Ворошилова, 61
Вінницька обл., Могилів-Подільський
р-н, смт Вендичани, вул. 40 років
Перемоги, 14
Вінницька обл., м. Шаргород, вул. Леніна, 288

74 РВ ФДМУ по Він
ницькій області

Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12

371593

ВАТ «Вищеольчедаївський цукровий завод» (ліквідовано)

Їдальня з погребом

75 РВ ФДМУ по Він
ницькій області

Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12

371593

ВАТ «Вищеольчедаївський цукровий завод» (ліквідовано)

Кафе

76 РВ ФДМУ по Він
ницькій області
77 РВ ФДМУ по Він
ницькій області
78 РВ ФДМУ по Він
ницькій області
79 РВ ФДМУ по Він
ницькій області
80 РВ ФДМУ по Він
ницькій області

Поліщук Т. Л. 67-52-17.
Мазур Д. М. 55-08-12
Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12
Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12
Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12
Поліщук Т. Л. 67-52-17,
Мазур Д. М. 55-08-12

385520

ПАТ «Вищеольчедаївське»

Лазня

846197

ВАТ «Племзавод «Україна»

Лазня
Ларьок

4327904

Китайгородська сільська рада

4326247

Чечельницька селищна рада

Приміщення будинку
побуту
Відкритий матеріальний склад

Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н, с. Вищеольчедаїв, вул. Л.
Українки, 3
Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н, с. Вищеольчедаїв, вул. Л.
Українки, 3
Вінницька обл, Мурованокуриловецький р-н, с. Обухів, вул. Робітнича, 8а
Вінницька обл., Літинський р-н, с. Сосни, вул. Центральна, 7
Вінницька обл., Іллінецький р-н,
с. Криштопівка, вул. Жовтнева, 8а
Вінницька обл., Іллінецький р-н,
с. Кам’яногірка, вул. Центральна, 85
Вінницька обл., Чечельницький р-н,
смт Чечельник, вул. Заводська, 1а

1 РВ ФДМУ по Чернігівській області

(0462) 77-44-13

–

1 РВ ФДМУ по Житомирській області
2 РВ ФДМУ по Житомирській області
3 РВ ФДМУ по Житомирській області
4 РВ ФДМУ по Житомирській області
5 РВ ФДМУ по Житомирській області

42-04-16

310321

42-04-16

1033444

42-04-16

4865033

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ПАТ «Чернігівнафтопродукт» (ліквідоСховище з/б (колишнє м. Чернігів, вул. Толстого, 154б
вано). Постановою від 30.08.2010 та
бомбосховище)
ухвалою від 08.11.2010 Київського
апеляційного господарського суду по
справі № 19/30 визнано право власності
за державою в особі РВ ФДМУ по Чернігівській області
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
КП «Довбиський фарфоровий завод»
Їдальня
Баранівський р-н, смт Довбиш,
вул. Щорса, 1
ВАТ «Озерянський комбінат залізобетон- Будівля їдальні
Олевський р-н, смт Новоозерянка,
них і гідротехнічних конструкцій»
вул. Заводська, 1
ВАТ «Норинський щебзавод»
Їдальня-магазин
Овруцький р-н, c. Норинськ

42-04-16

372397

ВАТ «Коровинецький цукровий завод»

Їдальня

42-04-16

372397

ВАТ «Коровинецький цукровий завод»

Обладнання їдальні

1 РВ ФДМУ по Сумській області
2 РВ ФДМУ по Сумській області

(0542) 36-11-32

3118558

ВАТ «Роменське АТП 15948»

(0542) 36-11-32

30640200 ПрАТ «Конотопський ремонтномеханічний завод»

3 РВ ФДМУ по Сумській області

(0542) 36-11-32

Нежитлова будівля
(склад МТС)
Будинок на території
бази відпочинку «Сонячна галявина»
Нежитлові вбудовані
приміщення

372925

ВАТ «Сумський рафінадний завод»

Газета «Відомості приватизації» –
додаток до «Державного інформаційного
бюлетеня про приватизацію»
Редактор В. П. Борківська
тел. (044) 200-36-58

Одноповерхова будівля, стан задовільний. Наявне електропостачання, інші комунікації відсутні. Об’єкт розташований на в’їзді в село, біля колишнього цукрового заводу
Об’єкт розташований на території села, поряд з територією колишнього
цукрового заводу, наявне електропостачання, водопостачання, опалення пічне.
Стан задовільний
Використовувати під лазню Одноповерхова цегляна будівля, розташована на в’їзді в село. Електроенергія від
зовнішніх мереж, наявна каналізація, водопровід. Потребує проведення ремонтних
робіт
Використовувати під відді- Об’єкт розташований за територією заводу, стан задовільний. Наявне електропосталення зв’язку, лазню
чання, інші інженерні комунікації відсутні

Об’єкт розташований на території заводу, стан задовільний. Наявне електропостачання, інші інженерні комунікації відсутні
Одноповерхова будівля 1970 р., прибудована до контори. Наявне електропостачання,
інші інженерні комунікації відсутні. Вхід до об’єкта з території підприємства.
Стан задовільним
Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Го- Використовувати під лазню Одноповерхова будівля 1960 р. Наявне електропостачання, інші інженерні комунікації
норівка, вул. Леніна, 2
відсутні, розташована на околиці села. Стан задовільний
Вінницька обл., Іллінецький р-н,
Використовувати під лазню Об’єкт 1968 р., наявне електропостачання, інші інженерні комунікації відсутні.
с. Жорнище, вул. Бойка, 25
Розташована на околиці села, стан задовільний
Вінницька обл., Козятинський р-н,
Використовувати під
Об’єкт розташований в межах села, стан задовільний. Наявне електропостачання,
с. Пляхова, вул. Радянська, 9
магазин
інші інженерні комунікації відсутні

Пошта в будинку для
приїжджих
Лазня

20119134 ТОВ «Шанс»

Для тимчасового проживання сезонних працівників
Використовувати під
магазин

Вінницька обл., Козятинський р-н,
Використовувати під офіси
с. Широка Гребля, вул. Заводська, 4а
Вінницька обл., Ямпільський р-н,
Використовувати під
м. Ямпіль, вул. Котовського, 6
їдальню

Вінницька обл., Козятинський р-н,
с. Пляхова, вул. Радянська, 7а
Лазня
Вінницька обл., Хмільницький р-н,
с. Колибабинці, вул. Саннікова, 1а
Лазня
Вінницька обл., Літинський р-н,
с. Іванівці
Млин
Вінницька обл., Гайсинський р-н,
с. Бубнівка, вул. Радянська, 5
Погріб
Вінницька обл., Гайсинський р-н,
с. Бубнівка, вул. Першотравнева, 1
Магазин
Вінницька обл., Козятинський р-н,
с. Красне, вул. Центральна, 59
Магазин
Вінницька обл., Козятинський р-н,
с. Коритувата, вул. Садова, 59б
Лазня
Вінницька обл., Козятинський р-н,
с. Садове, вул. Бригадна, 9
Їдальня-магазин
Вінницька обл., Козятинський р-н,
с. Садове, вул. Центральна, 6
Частина вбудованих
Вінницька обл., Вінницький р-н,
приміщень торговель- с. Пултівці, вул. Революційна, 1а
ного комплексу

Їдальня

Інформація щодо потенційного об’єкта оренди
Пропозиції щодо
Характеристика
Площа, м2
використання
Використовувати під
Одноповерхова будівля. Електроосвітлення від зовнішніх мереж, інше інженерне за42,75
магазин
безпечення відсутнє. Розташована в центральній частині села, стан задовільний
Використовувати під
Приміщення в одноповерховій будівлі, стан задовільний. Наявне електропостачання.
33,5
магазин
Об’єкт розташований на в’їзді в село, біля колишнього цукрового заводу

Використовувати під
Одноповерхова будівля 1989 р., розташована в межах села. Стан задовільний.
магазин
Наявне електропостачання, інші інженерні комунікації відсутні
Використовувати під лазню Одноповерхова будівля, розташована на околиці села. Стан задовільний. Наявне
електропостачання, інші інженерні комунікації відсутні
Використовувати під лазню Одноповерхова будівля 1991 р., розташована в центральній частині села. Наявне
електропостачання, інші інженерні комунікації відсутні
Використовувати під склад Одноповерхова будівля 1952 р. Потребує проведення ремонтних робіт. Інженерні
комунікації відсутні
Використовувати під склад Об’єкт розташований на території СКВ «Бубнівський», у 10 м до приміщення їдальні,
стан задовільний. Інженерні комунікації відсутні
Використовувати під
Одноповерхова цегляна будівля, розташована на в’їзді в село, потребує ремонту.
магазин
Відсутні інженерні комунікації
Використовувати під
Одноповерхова цегляна будівля, розташована на в’їзді в село, потребує ремонту.
магазин
Відсутні інженерні комунікації
Використовувати під лазню Об’єкт розташований в межах населеного пункту, потребує ремонту. Інженерні
комунікації відсутні
Використовувати під мага- Вбудовані приміщення в одноповерховій будівлі 1962 р., потребують ремонту.
зин, їдальню
Наявне електропостачання, інші інженерні комунікації відсутні
Використовувати під
Частина приміщень на першому поверсі, частина на другому поверсі, частина підмагазин
вальних приміщень в двоповерховому будинку торговельного комплексу. Наявне
електропостачання, водопостачання. Об’єкт знаходиться в центральній частині села,
стан задовільний
За призначенням, або інше Об’єкт розташований в межах населеного пункту, стан задовільний. Наявне електровикористання
постачання, пічне опалення
Використовувати під лазню Об’єкт розташований в серединній зоні селища, поруч з трасою Вінниця-Ямпіль,
потребує проведення ремонту. Електропостачання від зовнішніх мереж, інше
інженерне забезпечення відсутнє
Використовувати під реОб’єкт перебуває у задовільному стані, знаходиться на території колишнього
монту майстерню
ВАТ «Томашпільський цукровий завод». Інеженерне забезпечення відсутнє

208,6
63,2
308,8
103,9
70,0
18,335
111,1
82,2
70,0
65,0
10,0
62,3
59,0
47,91
247,1
685,52

78,14
191,7
7,0
7,0

Використовувати під ремонту майстерню

Об’єкт перебуває у задовільному стані, знаходиться на території колишнього
ВАТ «Томашпільський цукровий завод». Інеженерне забезпечення відсутнє

7,0

Використовувати під лазню Одноповерхова будівля 1965 р., розташована в межах населеного пункту, потребує проведення ремонтних робіт. Електроосвітлення від зовнішніх мереж
Використовувати під
Об’єкт розташований на першому поверсі двоповерхової будівлі 1951 р.
їдальню
у межах населеного пункту, потребує проведення ремонтних робіт. Наявне
електропостачання, інше інженерне забезпечення відсутнє
Використовувати під
Одноповерхова будівля 1977 р., електроосвітлення від зовнішніх мереж, наявні
їдальню
каналізація, водопровід, опалення пічне. Розташована на території ПрАТ, потребує
ремонту
Використовувати під
Одноповерхова будівля 1955 р., розташована на околиці села, потребує проведення
їдальню
ремонтних робіт. Електроосвітлення від зовнішніх мереж, наявні каналізація, водопровід, опалення пічне
Використовувати під кафе Одноповерхова будівля 1955 р., розташована на околиці села, потребує проведення
ремонтних робіт. Електроосвітлення від зовнішніх мереж, наявні каналізація, водопровід, опалення пічне
Використовувати під лазню Одноповерхова будівля 1969 р., відстань до центру села – 1 км, потребує косметичного ремонту. Електропостачання, водопостачання, каналізація – від сільської мережі
Використовувати під лазню Одноповерхова будівля 1968 р. Об’єкт розташований в межах села, стан задовільний. Електропостачання від зовнішніх мереж
Використовувати під
Одноповерхова будівля 1961 р. Електропостачання від зовнішніх мереж. Об’єкт розмагазин
ташований в межах села, стан задовільний
Використовувати під
Приміщення у двоповерховій будівлі будинку побуту, стан задовільний. Наявне елекмагазин
тропостачання. Об’єкт розташований у центрі села.
Використовувати під склад Висота – 6,2 м, кількість поверхів – один, стіни та перекриття – залізобетонні
панелі. Інженерні комунікації відсутні. Об’єкт розташований в периферійній зоні
населеного пункту, до центру населеного пункту – 3,0 км. Потребує проведення
ремонтних робіт

148,0
313,5
128,5
293,5
88,8
137,0
91,1
18,0
161,38
271,2

Розміщення складу

Сховище 1971 року введення в експлуатацію, окремо розташоване. Потребує ремонту

32,3

Передача в оренду

Стан задовільний, недіюча, знаходиться на території підприємства

371,5

Передача в оренду

Стан незадовільний, недіюча, знаходиться на території підприємства

Передача в оренду

Стан задовільний, недіюча

280,1

Чуднівський р-н, смт Великі Коровин- Передача в оренду
ці, вул. Леніна, 12
Чуднівський р-н, смт Великі Коровин- Передача в оренду
ці, вул. Леніна, 12
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
м. Ромни, вул. Сумська, 97д
На потребу орендаря

Стан задовільний, недіюча

421,0

Задовільний стан, будівля з червоної цегли, інженерні мережі відсутні

418,8

Конотопський р-н, с. Жолдаки,
вул. Лісова, 38

Для забезпечення відпочинку

Задовільний стан, дерев’яний, підведено електропостачання, але світло не підключено, інші інженерні мережі відсутні

25,8

м. Суми, вул. Левоневського, 28

На потребу орендаря

Напівпідвальне приміщення у житловому будинку. Стан задовільний, є електрозабезпечення, інші комунікації відсутні

204,6

н/д

Стан задовільний
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Об’єкт перебуває у задовільному стані, знаходиться на території колишнього
ВАТ «Томашпільський цукровий завод». Інеженерне забезпечення відсутнє
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