Додаток до «державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

№ 61 (977)
Засновано у вересні 1993 року
продаж об’єктів групи В
ІНФОРМАЦІЯ
про результати приватизації об’єкта державної власності
групи В, приватизованого шляхом викупу
Єдиний майновий комплекс Закарпатського державного обласного
підприємства по технічному забезпеченню сільськогосподарського виробництва «Агропромтехніка» (код за ЄДРПОУ 22078876, місцезнаходження:
Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Мукачівська, 42) приватизовано шляхом
викупу господарським товариством, створеним працівниками підприємства
та прирівняними до них особами – ТОВ «Ужгородська Агропромтехніка»,
за 1 524 659,84 грн з урахуванням ПДВ, у т. ч. ПДВ – 254 109,97 грн.
Ціна продажу об’єкта приватизації – 1 021 724,40 грн з урахуванням ПДВ, у т. ч. ПДВ – 170 287,40 грн.
Ціна продажу земельної ділянки з урахуванням ПДВ – 502 935,44
грн, у т. ч. ПДВ – 83 822,57 грн.
Площа земельної ділянки – 0,1749 га, кадастровий номер земельної
ділянки 2110100000:10:001:0285. Категорія земель: землі промисловості,
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Цільове
призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.
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Продаж об’єктів групи А
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
Рівненська область

Будівля овочесховища загальною площею 104,5 м2 разом із земельною ділянкою за адресою: Рівненська обл., Острозький р-н, с. Оженин,
вул. Заводська, 1ж. Земельна ділянка площею 0,0958 га, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд підприємств, переробної, машинобудівної та іншої промисловості (для обслуговування будівлі овочесховища), кадастровий номер 5624286400:10:011:0088. Приватизовано фізичною особою – підприємцем, який єдиний подав заяву на участь в аукціоні, за 50 360,40 грн з
урахуванням ПДВ, у т. ч. ПДВ – 8 393,40 грн (вартість будівлі овочесховища
без урахування ПДВ – 27 410,00 грн, вартість земельної ділянки без урахування ПДВ – 14 557,00 грн).

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ
Харківська область

Нежитлова будівля (колишнє телеательє) загальною площею
192,3 м2 (разом із земельною ділянкою), що не увійшла до статутного капіталу
єдиного майнового комплексу державного підприємства побутового обслуговування населення Лозівського технічного центру «Берізка», за адресою:
Харківська обл., Кегичівський р-н, смт Кегичівка, вул. Миру, 27. Приватизовано
фізичною особою – підприємцем за 253 044,00 грн з урахуванням ПДВ,
у т. ч. ПДВ – 42 174,00 грн (вартість будівлі без урахування ПДВ – 80 300,00
грн, вартість земельної ділянки без урахування ПДВ – 130 570,00 грн).

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ
ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А,
що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 22.07.2016 № 1413)

Чернігівська область

Єдиний майновий комплекс колишнього державного торговельного
підприємства «Експрес» разом із земельною ділянкою за адресою: 14017,
м. Чернігів, вул. Щорса, 44.

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А,
що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 22.07.2016 № 1414)

Донецька область

Єдиний майновий комплекс «Комплекс з агентування суден», що
орендується ТОВ МА «ТРАНСФЛОТ», за адресою: 87510, Донецька обл.,
м. Маріуполь, просп. Адмірала Луніна, 42.

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А,
що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 25.07.2016 № 1433)

Дніпропетровська область

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
триває передплата на офіційне
видання ФДМУ на 2016 рік

«Державний інформаційний бюлетень
про приватизацію»
з додатком – газетою

«Відомості приватизації»

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

121,33

242,66

2 рази
на тиждень

Телефон редакції (044) 200-33-77

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

1. Нежитлове приміщення № 64, розташоване на 1-му поверсі житлового будинку, загальною площею 101,8 м2, за адресою: м. Дніпропетровськ,
вул. Мандриківська, 147, що перебуває на балансі КВП «Дніпропетровський
комбайновий завод» (код за ЄДРПОУ 05793181).
2. Нежитлові приміщення № 32, 33, розташовані у підвалі та на 1-му
поверсі житлового будинку, загальною площею 56,2 м 2 за адресою:
м. Дніпропетровськ, вул. Святослава Хороброго, 22 (вул. Чкалова), що перебуває на балансі КВП «Дніпропетровський комбайновий завод» (код за
ЄДРПОУ 05793181).
3. Нежитлові приміщення № 1, 26, розташовані на 1-му поверсі житлового будинку, загальною площею 91,7 м2 за адресою: м. Дніпропетровськ,
просп. С. Нігояна, 23 (просп. Калініна), що перебуває на балансі КВП
«Дніпропетровський комбайновий завод» (код за ЄДРПОУ 05793181).

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А,
що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 25.07.2016 № 1434)

Львівська область

Окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів
у складі: діапроектор «Київ», кіноапарат «Україна», радіостанція «Карат»,
радіостанція «Лей», радіостанція 1-105М, мокік 2В-501М, куток «Кобза-1»,
шафа 3-дверна з антресоллю, шафа книжкова, куток «Стрий», електронасос, комутатор, за адресою: 79018, м. Львів, вул. Городоцька, 172,
що перебуває на балансі Приватного підприємства «Львівська виробничоторгівельна меблева фірма «Карпати» (код за ЄДРПОУ 00274832).

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИВЧЕННЯ ПОПИТУ
Кіровоградська область

4 рази
на рік

офіційне видання Фонду
державного майна України

Пропонується до приватизації шляхом продажу на аукціоні об’єкт
державної власності – адміністративна будівля та господарські приміщення (разом із земельною ділянкою) за адресою: 26400, Кіровоградська
обл., м. Благовіщенське (м. Ульяновка), вул. Ореста Гуменюка (вул.
К. Маркса), 1. Об’єкт перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України в Ульяновському районі Кіровоградської області.
Відомості про об'єкт: до складу об’єкта входять: одноповерхова цегляна адміністративна будівля з прибудовою та верандою загальною площею
133,79 м2 (перебуває в оренді), сарай з погребом, гараж, туалет. Земельна
ділянка площею 1 145,6 м2 надана Управлінню Державної казначейської
служби України в Ульяновському районі Кіровоградської області у постійне користування.
Більш докладну інформацію щодо зазначеного об’єкта можна
отримати в РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: кімн.
706, вул. Глинки, 2, м. Кіровоград, 25009. Телефон для довідок (0522)
33-25-79.

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності (разом із земельною ділянкою)
Назва об'єкта: господарський корпус з котельнею загальною площею
319,7 м2 (разом із земельною ділянкою площею 0,0536 га).

Місцезнаходження об’єкта: 24600, Вінницька обл., смт Крижопіль,
вул. Залізної дивізії, 30.
Балансоутримувач: ПАТ «Крижопільське АТП-10539», код за ЄДРПОУ
05461059.
Відомості про об'єкт: одноповерхова будівля загальною площею 319,7 м2,
1969 року побудови.
Відомості про земельну ділянку: розмір земельної ділянки – 0,0536 га,
кадастровий номер 0521955100020030056. Категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
Цільове призначення: для виробничих потреб.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 216 757,00 грн, ПДВ –
43 351,40 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ  –
260 108,40 грн., у т. ч.: об’єкта нерухомості без урахування ПДВ –
180 759,00 грн, з урахуванням ПДВ – 216 910,80 грн, у т. ч. ПДВ – 36 151,80
грн.; земельної ділянки без урахування ПДВ – 35 998,00 грн, з урахуванням
ПДВ – 43 197,60 грн, у т. ч. ПДВ – 7 199,60 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець; покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта
приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у
триденний термін за актом передання; використовувати земельну ділянку за
цільовим призначенням відповідно до нормативно-правових актів та вимог
державних органів, що погодили проект відведення земельної ділянки.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187006000498 в ГУДКСУ у
Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 26 010,84 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО 820172,
код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 22.08.2016 включно до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 26.08.2016 Українською
універсальною біржею, час початку аукціону – 10.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні,
у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від
09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії
документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді
до Української універсальної біржі на електронну адресу: auk@uub.com.ua
до 17.00. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяви на участь в аукціоні
у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку
об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом
ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами). Ознайомитися
з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою:
м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 27, тел. 56-21-81, час роботи з 8.00 до 17.00
(крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі єдиного майнового
комплексу – цеху ректифікації колишнього структурного підрозділу
Дніпропетровського коксохімічного заводу ім. Калініна
Назва об'єкта: єдиний майновий комплекс – цех ректифікації колишнього структурного підрозділу Дніпропетровського коксохімічного заводу
ім. Калініна.
Адреса об'єкта: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ,
вул. Коксохімічна, 1.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 05393056, Публічне акціонерне товариство «Євраз-Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського»
за адресою: 49064, м. Дніпропетровськ, вул. Маяковського, 3.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою будівлю А літ. 2А-1 загальною площею з прибудовами та навісом 1 484,8 м2; червоний куток літ. 2Б-1
загальною площею з тамбуром та прибудовою 46,8 м2; будівлю майстерні літ.
2В-1 загальною площею з прибудовами 189,1 м2; будівлю контори літ. 2Г-2 загальною площею з прибудовами 162,8 м2; будівлю насосної літ. 2Е-1 загальною
площею 75,2 м2; пакгауз погрузки літ. 2Ж-1 загальною площею 138,4 м2; будівлю
пропарників літ. 2З-1 загальною площею 45,4 м2; градирню літ. 2Є-1; сховища –
34 од.; туалет; навіс; автошлях літ. І – 1 830,0 м2; мостіння літ. ІІ – 757,5 м2; ємності емальовані – 2 од. та інше рухоме майно. Підведені необхідні комунікації.
Виробнича діяльність не здійснюється з 2014 року. Земельна ділянка у розмірі
21,728 га перебуває в оренді у балансоутримувача до 07.08.2017.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 13 921 091,00 грн, ПДВ – 2 784 218,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 16 705 309,20 грн.
Умови продажу: покупець стає правонаступником усіх прав та обов’язків
єдиного майнового комплексу – цеху ректифікації колишнього структурного
підрозділу Дніпропетровського коксохімічного заводу ім. Калініна; забезпечує
під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших
правил з утримання об’єкта та дотримання санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; забезпечує виконання вимог екологічної
безпеки, охорони навколишнього природного середовища; здійснює заходи
щодо створення робочих місць у кількості не менше 10 осіб, безпечних і нешкідливих умов праці, що мінімізують випадки травматизму; на вимогу продавця
протягом здійснення контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу
з боку регіонального відділення з моменту підписання акта передачі покупець
зобов’язаний надавати продавцю необхідні матеріали, відомості, документи
тощо про виконання умов договору, не перешкоджати продавцю у здійсненні
контролю за виконанням умов договору; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки під об’єктом приватизації покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством України; подальше
відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації у порядку, що затверджується
ФДМУ; покупець сплачує нотаріальні послуги, пов’язані з посвідченням дого-
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вору купівлі-продажу; покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з
моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну
продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу
прийняти його у триденний термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ»)
та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
р/р № 37188500900001 в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012,
код за ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 1 670 530,92 грн, що становить 10 % від
початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354
у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за
ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Кінцевий термін приймання заяв про приватизацію для участі в аукціоні – 18 серпня 2016 року.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею
«Універсальна товарно-сировинна біржа» (http://www.utsb.kiev.ua) 22
серпня 2016 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку
проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ
від 09 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Універсальна
товарно-сировинна біржа»: http://www.utsb.kiev.ua цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна
товарно-сировинна біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (вул.
Воровського), 51, оф. 11) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку
об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом
ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з
8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45,
тел. (056) 744-11-41.

ЗАПОРІЗЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об'єкта: адміністративна будівля загальною площею 164,5 м2
(у т. ч. адміністративна будівля, А, площею 121,5 м2, прибудова (гараж),
Б, площею 43,0 м2, козирок, кА, площею 1,5 м2, оглядова яма, кБ, площею
4,5 м2, вимощення, І, площею 38,6 м2.
Місцезнаходження: 70300, Запорізька обл., Розівський р-н, смт Розівка,
вул. Пушкіна, 48.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України
у Розівському районі Запорізької області, адреса: 70300, Запорізька
обл., Розівський р-н, смт Розівка, вул. Центральна, 113, код за ЄДРПОУ
37473878.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова будівля з прибудовою
(гараж). Фундамент бутовий, стіни цегляні. Рік будівництва – 1947. Об’єкт
розташований на земельній ділянці площею 0,0558 га, за цільовим призначенням – обслуговування будівель громадської забудови.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 53 043,00 грн, ПДВ –
10 608,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 63 651,60 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 6 365,16 грн.
Умови продажу та експлуатації об’єкта приватизації:
питання землекористування покупець вирішує самостійно після укладення
договору купівлі-продажу відповідно до вимог чинного законодавства; сплата
ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних
днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
Сума грошових коштів, що має вноситися учасниками аукціону (потенційними покупцями), у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта приватизації перераховується на р/р № 37311049000444 в Державній казначейській службі
України в м. Київ, МФО 820172, одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.
Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн за подання заяви учасників аукціону та грошові кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт
приватизації вносяться на р/р № 37189005004385 в Головному управлінні
Державної казначейської служби України у Запорізькій області, м. Запоріжжя,
просп. Соборний, 168, МФО 813015, одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій
області, код за ЄДРПОУ 20495280.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 22.08.2016.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 26.08.2016, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні,
у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від
09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592, зі змінами. Заява на участь в аукціоні та
фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному
вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу: auk@uub.
com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані надіслати на адресу Запорізької філії Української універсальної біржі (69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна (стара назва:
Червоногвардійська), 40, оф. 120) оригінали заяви на участь в аукціоні у
трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку
об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом
ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840, зі змінами.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. 38, 40 з 8.00
до 16.00, п’ятниця – з 8.00 до 15.00, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел.:
(061) 226-07-75, 226-07-76.

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об'єкта: нежитлове приміщення літ. «А-1» площею 213,8 м2, що перебуває на балансі Департаменту з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Київської обласної державної адміністрації.
Адреса об'єкта: 09700, Київська обл., м. Богуслав, вул. Шевченка, 58,
приміщення 1.
Відомості про об'єкт: приміщення є частиною одноповерхової каркаснозасипної будівлі, зовні обкладеної цеглою. Рік побудови – 1991. Площа –
213,8 м2. Висота – 3,2 м. Інженерно-технічні та санітарно-технічні мережі та
пристрої відсутні або зруйновані. Загальний технічний стан – ветхий.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ– 302 000,00 грн, ПДВ – 60 400,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 362 400,00 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку
проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на
аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом
Фонду державного майна України від 09 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку
об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом
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ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 36 240,00 грн, що становить 10 % від
початкової ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній
казначейській службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач – РВ ФДМУ по Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 36 240,00 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ»)
та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
р/р № 37187003001567 в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за
ЄДРПОУ 19028107, одержувач – РВ ФДМУ по Київській області.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею
«Універсальна товарно-сировинна біржа» (http://www.utsb.kiev.ua/
ukr/) 23 серпня 2016 року. Час початку аукціону (внесення цінових
пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Універсальна
товарно-сировинна біржа»: http://www.utsb.com.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 19 серпня 2016
року до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській
області за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603 з 9.00
до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45,
тел. (044) 200-25-40.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об'єкта: будівля магазину площею 186,8 м2.
Адреса об'єкта: Київська обл., Баришівський р-н, с. Григорівка,
вул. Леніна, 16/1.
Балансоутримувач: Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Хмельовик» (код за ЄДРПОУ 00849942).
Адреса балансоутримувача: 07550, Київська обл., Баришівський р-н,
с. Яблуневе.
Відомості про об'єкт: об’єкт являє собою капітальну окремо розташовану
будівлю загальною площею 186,8 м2. Дата побудови – приблизно 1960 – 1970
рр. Конструктивні елементи: стіни цегляні, частково заповнені металевою
обрешіткою; фундаменти цегляні; підлога бетонна; віконні та дверні заповнення металеві; покрівля – азбестоцементні листи. Будівля підключена до
системи електрозабезпечення. Водозабезпечення, каналізація та опалення
відсутні. Загальний технічний стан задовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 358 200,00 грн, ПДВ – 71 640,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 429 840,00 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку
проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ
від 09 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку
об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом
ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 42 984,00 грн, що становить 10 % від
початкової ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній
казначейській службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач – РВ ФДМУ по Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 42 984,00 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ»)
та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
р/р № 37187003001567 в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за
ЄДРПОУ 19028107, одержувач – РВ ФДМУ по Київській області.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа
аукціонних центрів» (http://nmac.net.ua) 23 серпня 2016 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до
заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного
товариства Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних
центрів»: http://nmac.net.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 19 серпня 2016
року до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській
області за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603 з 9.00
до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45,
тел. (044) 200-25-40.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об'єкта: будівля магазину площею 192,4 м2.
Адреса об'єкта: 07550, Київська обл., Баришівський р-н, с. Яблуневе,
вул. Зоряна, 6а.
Балансоутримувач: Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Хмельовик» (код за ЄДРПОУ 00849942).
Адреса балансоутримувача: 07550, Київська обл., Баришівський р-н,
с. Яблуневе.
Відомості про об'єкт: об’єкт являє собою капітальну окремо розташовану будівлю загальною площею 192,4 м2. Дата побудови – приблизно 1960 –
1970 рр. Конструктивні елементи: стіни цегляні; перекриття – залізобетонні
панелі; фундаменти бетонні; підлога бетонна, викладена кахлем; віконні та
дверні заповнення дерев’яні; покрівля – азбестоцементні листи. Будівля підключена до системи електрозабезпечення. Водозабезпечення, каналізація
та опалення відсутні. Загальний технічний стан задовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 369 000,00 грн, ПДВ – 73 800,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 442 800,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
покупець визначає умови подальшої експлуатації об’єкта на власний
розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку
проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ
від 09 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку
об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом
ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 44 280,00 грн, що становить 10 % від
початкової ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній
казначейській службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107,
одержувач – РВ ФДМУ по Київській області (призначення платежу: «10 %
від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 44 280,00 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ»)
та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
р/р № 37187003001567 в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за
ЄДРПОУ 19028107, одержувач – РВ ФДМУ по Київській області.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа
аукціонних центрів» (http://nmac.net.ua) 23 серпня 2016 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до
заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного
товариства Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних
центрів»: http://nmac.net.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 19 серпня 2016
року до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській
області за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603 з 9.00
до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45,
тел. (044) 200-25-40.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об'єкта: частина будівлі АКАБ «Україна» загальною площею
232 м2.
Адреса об'єкта: Київська обл., Васильківський р-н, смт Гребінки,
вул. Індустріальна, 4.
Відомості про об'єкт: об’єкт являє собою вбудовані приміщення на 1-му
та 2-му поверхах двоповерхової будівлі. Приміщення відокремлені у плані,
забезпечені окремим входом. Функціональне призначення – адміністративне. Існуючі елементи внутрішньої системи інженерного забезпечення будівлі включають: електропостачання, водопостачання, опалення, каналізацію.
Загальний технічний стан – задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 855 940,00 грн, ПДВ – 171 188,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 027 128,00 грн.
Умови продажу: покупець визначає умови подальшої експлуатації об’єкта
приватизації на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку
проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ
від 09 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку
об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом
ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 102 712,80 грн, що становить 10 % від
початкової ціни об’єкта (реєстраційний внесок), вноситься покупцями на
р/р № 37315077016365 у Державній казначейській службі України, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 19028107, РВ ФДМУ по Київській області (призначення платежу: «Попередня сплата 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 102 712,80 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви про приватизацію у розмірі 17,00 грн (призначення платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ»)
та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
р/р № 37187003001567 в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за
ЄДРПОУ 19028107, РВ ФДМУ по Київській області.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею
«Універсальна товарно-сировинна біржа» (http://www.utsb.kiev.ua/
ukr/) 23 серпня 2016 року. Час початку аукціону (внесення цінових
пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Універсальна
товарно-сировинна біржа»: http://www.utsb.com.ua.
Кінцевий термін приймання заяв про приватизацію для участі в аукціоні – 19 серпня 2016 року.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603 з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з
9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об'єкта: окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів у складі: насос РП-12,5 (3 шт.), насос Д200-90 (2 шт.), насос К 90/30 (6 шт.).
Адреса об'єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Балансоутримувач: ПАТ «Зміна», код за ЄДРПОУ 22405648, адреса:
80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Відомості про об'єкт: консольні одноступеневі відцентрові насоси РП12,5, відцентрові горизонтальні насоси Д200-90, консольні горизонтальні насоси К90/30. Насоси не встановлені, в експлуатації не перебували.
Зберігаються на підприємстві з 1984 – 1986 рр. у неопалювальних приміщеннях. Обладнання потребує проведення діагностики та ремонту.
Початкова ціна продажу об’єкта без ПДВ – 13 583,33 грн, ПДВ – 2 716,67
грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ – 16 300,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 1 630,00
грн.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта визначає покупець; подальше відчуження об’єкта приватизації до повної сплати його вартості можливе лише
за згодою органу приватизації, який здійснює контроль за виконанням умов
договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001
в ГУДКСУ у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014. Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області,
ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься
на рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів –
РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 22 серпня 2016
року до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею
«Українська міжрегіональна спеціалізована» 26 серпня 2016 року.
Час початку торгів – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні,
у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від
09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до
заяви, подаються в електронному вигляді на електронну адресу: http://
uisce.com.ua, e-mail: office@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів
з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу
товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ,
вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація
заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання
та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998
року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840т (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування. Додаткову
інформацію можна отримати робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а),
тел. (044) 337-23-61, 337-23-62 та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об'єкта: окреме індивідуально визначене майно – підземне складське приміщення площею 1 023,5 м2.
Адреса об'єкта: 82400, Львівська обл., м. Стрий, вул. Яворницького, 41.
Балансоутримувач: ПАТ «Стрий – Інжиніринг», код за ЄДРПОУ 01423079,
адреса: 82400, м. Стрий, вул. Яворницького, 41.
Відомості про об'єкт: підземне складське приміщення загальною площею
1 023,5 м2 (колишній об’єкт цивільної оборони). Фундамент, стіни – бетонні блоки, перегородки цегляні; перекриття залізобетонне; підлоги бетонні;
двері металеві; інженерне оснащення – вентиляція примусова, електроосвітлення; внутрішнє оздоблення – штукатурення стін та стель, вапняне пофарбування. Рік побудови – 1985.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 284 533,00 грн, ПДВ – 56 906,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 341 439,60 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 34 143,96
грн.
Земельна ділянка окремо не виділена. Об’єкт розташований на земельній
ділянці, яка перебуває в оренді згідно з договором оренди (до 2045 року).
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта визначає покупець; питання землекористування вирішується покупцем після укладення договору купівліпродажу згідно з чинним законодавством; подальше відчуження об’єкта
приватизації до повної сплати його вартості можливе лише за згодою органу приватизації, який здійснює контроль за виконанням умов договору
купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001
в ГУДКСУ у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській об-
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ласті, МФО 825014. Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області,
ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни об’єкта вноситься
на рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів –
РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 22 серпня 2016
року до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею
«Українська міжрегіональна спеціалізована» 26 серпня 2016 року.
Час початку торгів – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні,
у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від
09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до
заяви, подаються в електронному вигляді на електронну адресу: http://
uisce.com.ua, e-mail: office@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів
з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу
товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ,
вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація
заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання
та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998
року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840т (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати робочі дні на Товарній
біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ,
вул. Костянтинівська, 2а), тел. (044) 337-23-61, 337-23-62 та в РВ ФДМУ по
Львівській області (м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9,
тел. (032) 261-62-14).
В інформації РВ ФДМУ по Львівській області щодо об’єкта державної власності – індивідуально визначеного майна – нежитлової будівлі, літ. А-3, загальною площею 1 080,4 м2 разом із земельною ділянкою,
що перебуває на балансі Відділу Держгеокадастру у м. Червонограді
Львівської області, за адресою: 80100, Львівська обл., м. Червоноград,
просп. Шевченка, 3б, опублікованій в газеті «Відомості приватизації» від
27.07.2016 № 60 (976) на стор. 1, дату кінцевого терміну приймання заяв
на участь а аукціоні слід читати: «15.08.2016».

ХМЕЛЬНИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об'єкта: будівля громадської вбиральні площею 25,1 м2, яка під час
приватизації не увійшла до статутного капіталу ТОВ «Хмельницьктранс».
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський,
вул. Князів Коріатовичів, 19.
Балансоутримувач: ТОВ «Хмельницьктранс».
Відомості про об'єкт:
будівля вбиральні розташована на території Кам’янець-Подільської автобусної станції. Частина будівлі використовується під склад інвентарю та тари,
а частина за своїм функціональним призначенням. Будівля забезпечена електроосвітленням, інші інженерні мережі відсутні. Автобусна станція розташована
в зоні, що примикає до центральної частини міста.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 17 971,00 грн, ПДВ –
3 594,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 21 565,20 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
збереження функціонального призначення; здійснення заходів щодо
збереження навколишнього середовища, забезпечення дотримання санітарних та екологічних норм; умови розрахунку за об’єкт приватизації: для
юридичних та фізичних осіб – грошові кошти у гривнях шляхом їх безготівкового перерахування з відкритих у банках України рахунках; право володіння, користування і розпорядження об’єктом приватизації переходить до
покупця після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта приватизації;
надавати продавцю матеріали, відомості, документи щодо виконання умов
договору; переможцю аукціону після підписання акта передачі об’єкта приватизації згідно з чинним законодавством України здійснити заходи щодо
переоформлення права власності на об’єкт приватизації; покупець сплачує
винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації; покупець сплачує послуги нотаріуса.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 26 серпня 2016 року, час початку внесення цінових
пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 22.08.2016.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25.09.2015 за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до
заяви, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржї на електронну адресу www.uub.com.ua.

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

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об'єкта: лазня з обладнанням.
Адреса об'єкта: 24200, Вінницька обл., смт Томашпіль, вул. Заводська, 10а.
Балансоутримувач: ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина», код за ЄДРПОУ
32721857.
Інформація про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля лазні загальною площею 191,7 м2. Рік будівництва – 1928. Обладнання: котел КВ-300,
1987 року випуску, непридатний до використання. Площа земельної ділянки – 0,0442 га. Кадастровий номер 0523955100:01:004:0375. Категорія земель: землі громадської та житлової забудови. Цільове призначення: для
обслуговування лазні.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 68 609,00 грн, ПДВ –
13 721,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 82 330,80 грн.

Умови продажу об’єкта: можливе перепрофілювання без змін його призначення щодо надання соціальних послуг; покупець зобов’язаний протягом
30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівліпродажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному
обсязі ціни продажу прийняти його у триденний термін за актом передання.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в
ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 8 233,08 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ
м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по
Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 22.08.2016 включно до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 26.08.2016
Українською універсальною біржею, час початку аукціону – 10.00, час
закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.

Продаж об’єктів групи Е
Управління конкурсного продажу та біржової діяльності, т. 200-35-29

ЧЕРКАСЬКА область

Продовження таблиці

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної власності
Назва об'єкта: державна частка у розмірі 15,03 % у статутному капіталі
СТОВ «Канівський інкубатор» (код за ЄДРПОУ 05390655).
Місцезнаходження об’єкта: 19000, Черкаська обл., м. Канів, вул. 1
Травня, 39.
Види діяльності об’єкта: СТОВ «Канівський інкубатор» виробничу діяльність не здійснює з 2009 року.
Відомості про об'єкт: розмір статутного капіталу СТОВ «Канівський інкубатор» – 470 000,00 грн. Товариство знаходиться в житловому районі м.
Канів. На території товариства розташовані: адміністративний будинок, інкубаторій, реалізаторська, гараж-брудер, бензосховище, гараж спецмашин,
електростанція, склад-гараж, автогараж. Фізичний знос будівель та споруд
– більше 55 %, санітарно-технічний стан незадовільний. Об’єкти інженерної
інфраструктури – недіючі.
Основні показники фінансової діяльності
Показник
2014 р.
2015 р.
Баланс активів і пасивів, тис. грн
316,0
222,2
Рентабельність, %
–
–
Вартість власного капіталу, тис. грн
309,1
40,5

Показник
Величина чистого прибутку, тис. грн
Кредиторська заборгованість, тис. грн

2014 р.
–
6,9

2015 р.
–
181,7

Кількість та склад робочих місць: на 01.03.2016 чисельність працюючих – 1 особа (директор).
Відомості про земельну ділянку: загальна площа земельної ділянки становить 0,2108 га, у т. ч. 0,0586 га – під капітальні забудови, 0,1524 га – під проїздами, проходами та площадками. На сьогодні дія договору оренди землі між
СТОВ «Канівський інкубатор» та Канівською міською радою не продовжена.
Початкова ціна державної частки без ПДВ: 70 570,00 грн.
Умови продажу та експлуатації об’єкта:
1. Подальше призначення та використання об’єкта покупець визначає
спільно з засновниками відповідно до вимог чинного законодавства.
2. Покупець зобов’язаний:
протягом 6 місяців від дати переходу права власності погасити кредиторську заборгованість, у тому числі перед Пенсійним фондом України та
бюджетами всіх рівнів, яка складеться на дату укладення договору купівліпродажу;
сприяти в межах корпоративних прав збереженню робочих місць.
3. Під час експлуатації об’єкта покупець повинен здійснювати заходи щодо дотримання вимог техніки безпеки, екологічної безпеки, Закону
України «Про охорону навколишнього природного середовища».

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі (36039,
м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку
об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом
ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.06.1998 № 400/2840 (зі змінами).
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації перераховуються на р/р
№ 37189500900001 в ГУДКСУ у Хмельницькій області, МФО 815013, код за
ЄДРПОУ 02898152, одержувач – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
Сума грошових коштів в розмірі 2 156,52 грн, що становить 10 % від
початкової ціни об’єкта приватизації, перераховується покупцями на р/р
№ 37314021016420 в ДКСУ , м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 02898152,
одержувач – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
Переможцем аукціону визначається покупець, що запропонував у ході
торгів найвищу ціну.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 08.00 до 17.00 за місцем
його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ
по Хмельницькій області за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75,
тел. (0382) 79-56-16, час роботи – з 8.00 до 17.00, крім вихідних.

Продаж об’єктів групи Д
Управління продажу об’єктів малої приватизації,
т. 280-42-49
ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ
ПЕРЕЛІК
об’єктів незавершеного будівництва державної власності,
що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 25.07.2016 № 1432)

Житомирська область

Дільнича лікарня на 25 ліжок разом із земельною ділянкою за адресою:
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Мала Глумча, вул. Шевченка, 52.

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

4. Подальше користування земельною ділянкою покупець вирішує відповідно до чинного законодавства України.
Грошові кошти в розмірі 7 057,00 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37319071002036, в Державній
казначейській службі України, МФО 820172, код 21368158, одержувач – РВ
ФДМУ по Черкаській області.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007 в
ГУДКСУ в Черкаській області, МФО 854018, код 21368158, одержувач – РВ
ФДМУ по Черкаській області.
Аукціон буде проведено 26 серпня 2016 року об 11.00 за адресою
регіонального відділення.
Кінцевий термін прийняття заяв – 22 серпня 2016 року.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Умови розрахунку за об’єкт для юридичних і фізичних осіб – грошові кошти. Служба з організації та проведення аукціону: РВ ФДМУ по Черкаській області, адреса: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, кімн. 404, тел. (0472)
37-26-61, час роботи: з 9.00 до 18.00, крім вихідних.

ПІДСУМКИ
Фонд державного майна України повідомляє, що аукціон з продажу
державного пакета акцій у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Горлиця» у кількості 9 423 466 шт., що
становить 35,69 % статутного капіталу товариства, оголошений у газеті
«Відомості приватизації» від 22 червня 2016 року № 49-50 (965-966) та запланований на 21 липня 2016 року, не відбувся у зв’язку з відсутністю заяв
від потенційних покупців.

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

АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності

 Назва об’єкта оцінки: єдиний цілісний майновий комплекс
Костянтинівського державного хімічного заводу.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: –.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шмідта, буд. 1, м. Костянтинівка,
Донецька обл., 85114, тел.: (06272) 4-40-50; (06272) 5-32-48.
Мета проведення оцінки: приватизація єдиного (цілісного) майнового
комплексу шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (044)
285-12-74. Телефакс замовника конкурсу (044) 286-79-85. Електронна
адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) Костянтинівського державного хімічного заводу: послуги по переробці давальницької сировини (виробництво сульфату калію).
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком Костянтинівського державного хімічного заводу, од.: основних засобів – 2 259; незавершеного будівництва –
1; необоротних малоцінних нематеріальних активів – 20.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) Костянтинівського державного хімічного заводу: тис. грн: 72 189,586.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій Костянтинівського державного хімічного заводу
станом на 31.03.2016, тис. грн: основних засобів – 50 123,596; незавершеного будівництва – 4,717; необоротних малоцінних нематеріальних
активів – 20,985.
Кількість земельних ділянок: 6. Розмір земельних ділянок, усього:
101,7942 га, зокрема: 54,09 га – землі промисловості; 39,95 га – землі
технічної інфраструктури; 2,0142 га – земельні ділянки, зайняті житловим
фондом; 4,84 га – сквер; 0,4 га – землі рекреаційного призначення (база
відпочинку «Хімік»); 0,5 га – землі рекреаційного призначення (база відпочинку «Золоті Піски»).
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Місце розташування земельних ділянок: 100,8942 га – вул. Шмідта,
буд. 1, м. Костянтинівка, Донецька обл., 85114; 0,4 га – с. Щурово,
Краснолиманський р-н, Донецька обл.; 0,5 га – с. Урзуф, Першотравневий
р-н, Донецька обл.
Цільове призначення земельних ділянок: землі промисловості; землі технічної інфраструктури; земельні ділянки, зайняті житловим фондом; землі
рекреаційного призначення.
Правовий режим земельних ділянок: 54,09 (землі промисловості) та
4,84 га (сквер) – державний акт № 15 від 15.11.1993; 39,95 га (землі технічної інфраструктури) – державний акт № 14 від 12.11.1993; 0,4 га (землі рекреаційного призначення – база відпочинку «Хімік») – державний акт № 79
від 05.05.1993; 0,5 га (землі рекреаційного призначення – база відпочинку
«Золоті Піски») – рішення Урзуфської сільради № 391 від 30.08.2001.
Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, тис. грн: землі промисловості – 5 009,052; землі технічної інфраструктури – 199,617; земельні ділянки, зайняті житловим фондом – 3 669,197; землі рекреаційного призначення (база відпочинку «Хімік») – 41,622; землі рекреаційного призначення
(база відпочинку «Золоті Піски») – 41,655.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
Замовник і платник послуг з оцінки – Фонд державного майна України
(01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України,
якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша
200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом
2 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових

прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що
мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 10 років (для
оцінки цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів майнових
прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Очікувана максимальна ціна надання послуг з оцінки – 50,00 тис. грн.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: єдиний (цілісний) майновий
комплекс у повному складі активів і зобов’язань, (зокрема, ті, що належать
до хімічної галузі); пакет акцій акціонерного товариства; частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства).
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Кутузова,
18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції
Фонду державного майна України (вул. Кутузова, 18/9, фойє) до 18.00
9 серпня 2016 р.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку
якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133,
м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, кімн. 303) 15 серпня 2016 р. о 14.00.

⇒

1 серпня 2016 року
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: частина адмінбудівлі з огорожею
площею 10,2 м 2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Управління державної автомобільної інспекції УМВС України у Волинській
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43000, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Залізнична, 15. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: rvlutsk_07@spfu.
gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій: –. Розмір земельної ділянки, усього:
інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий
режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.07.2016. Платник робіт з оцінки – ФОП Шолков М. В.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення відділення поштового
зв’язку площею 16,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Волинська дирекція УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45612, Волинська обл., Луцький р-н, смт Торчин, вул. Незалежності, 93.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-3477. Електронна адреса замовника конкурсу: rvlutsk_07@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій: –. Розмір земельної ділянки, усього: 0,07 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: Волинська обл., Луцький р-н, смт Торчин. Цільове призначення земельної ділянки: для розміщення поштових відділень. Правовий режим земельної
ділянки: право постійного користування землею. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.07.2016. Платник робіт з оцінки – ФОП Гридін С. В.
 3. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди ставів, а саме:
Зимувальні (6 шт.), Аська, Баська, Большой, Зимувальні Палацові, Клин,
Лабаниха 2, Лабаниха 3, Лабаниха, Мостовий, Ново-Большой, Перелка,
Несвіч головний та обводного каналу НГ. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Укрриба». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Волинська обл., Луцький р-н, с. Несвіч. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної
плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332)
24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса
замовника конкурсу: rvlutsk_07@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: –.
Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування
земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація
відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016. Платник робіт з
оцінки – ФОП Божук С. С.
 4. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди ставу Чаруків.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство
«Укрриба». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Волинська обл., Луцький р-н,
с. Чаруків. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: rvlutsk_07@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: –. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної
ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016. Платник робіт
з оцінки – ФОП Божук С. С.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів
у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напрямку «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Волинській області
конкурсну документацію, яка відповідно до Положення, складається з підтвердних документів; конкурсних пропозицій (по кожному з об’єктів конкурсу) щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях,
який не повинен перевищувати 5 календарних днів, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової
оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну
грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності);
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на
провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається
претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (додаток 4
до Положення), яка містить відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері
оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та інформацію про
оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також
залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку
майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях
оцінювачів тощо). При цьому, один і той самий оцінювач може бути залучений до виконання робіт з оцінки об’єкта лише одним претендентом.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 «Щодо
показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у першому кварталі 2016 року» максимальна ціна надання послуг з оцінки, що буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки
об’єкта нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна,
що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних
пристроїв), – 1 725,40 грн.
Конкурсну документацію потрібно подавати у запечатаному конверті.
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який
подає заяву.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Волинській області (43027,
м. Луцьк, Київський майдан, 9).
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801. телефон (0332)
24-00-57.
Конкурс відбудеться о 10.00 через 14 днів після опублікування цієї
інформації у РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк,
Київський майдан, 9, каб. 801.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору організаційноадміністративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об'єкта: об’єкт незавершеного будівництва –
відновлювально-оздоровчий комплекс будівельною готовністю
40 % (проектна документація відсутня). Розмір земельної ділянки: –.
Дата оцінки: 24.05.2016. Балансоутримувач: Інститут чорної металургії ім.
З. І. Некрасова. Адреса: м. Дніпропетровськ, пл. Академіка Стародубова,
1 (нова адреса: пл. Академіка Стародубова, 3). Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта, що повертається у державну власність.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області.
 2. Назва об'єкта: комплекс будівель та споруд складу готової продукції, у складі 9 од., а саме: картоплесховище літ. А-1 на 500 т площею
877,5 м2; картоплесховище літ. Б-1 на 1 000 т площею 909,1 м2; овочесховище на 250 т літ. В; прохідна будки, літ. Г; будівля вагової будки літ. Д; огорожа № 1; майданчик І; електромережа та освітлення; зовнішній водопровід.
Розмір земельної ділянки: –. Дата оцінки: 31.07.2016. Балансоутримувач: ПАТ
«АрселорМіталл Кривий Ріг». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе,118.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи, в яких зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які
безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на виконання таких робіт; письмові згоди оцінювачів, яких буде
додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами;
інформацію про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути
завірені належним чином.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт та терміну виконання робіт (у календарних днях).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом
документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення, архівної та адміністративно господарської роботи за адресою: 49000,
м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, кімн. 10, до 10 серпня 2016 р.
Конкурс відбудеться у регіональному відділенні 16.08.2016
о 10.00, телефон для довідок (056) 744-11-51.

1 серпня 2016 року

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки
 1. Назва об’єкта оцінки: колишній об’єкт цивільної оборони, у складі: приміщення підвальної частини адміністративної будівлі – колишнє сховище цивільної оборони загальною площею 317,0 м2 в літ. «А-4» (інв. № 484);
кінопроектор (інв. № 507); радіостанція Р 108 (інв. № 520); трансформатор
зварювальний 40142 (інв. № 519). Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ПАТ «Слов’янський машинобудівний завод». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 84112, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Світлодарська, 65.
Мета проведення оцінки: проведення незалежної оцінки з метою визначення ринкової вартості об’єкта для продажу на аукціоні. Замовник та платник
послуг з оцінки – РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон/телефакс (057)
704-17-36, електронна адреса: fdmu14@ukr.net, gosim_14@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів (основні засоби) згідно з обліком: 4
од. Балансова залишкова вартість основних засобів: 62 865,34 грн станом
на 31.12.2015. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 16,7 м2 третього поверху адміністративно-господарської частини будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Дружківський
технікум Донбаської державної машинобудівної академії (код за ЄДРПОУ
37107595). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Дружківка,
вул. Соборна, 26. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки – РВ ФДМУ по
Донецькій області, телефон/телефакс (057) 704-17-36, електронна адреса:
fdmu14@ukr.net. Платник робіт з оцінки – ТОВ «Промислово-інвестиційна
компанія «БТВ». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 182,3 м2 будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1» (код за ЄДРПОУ
34032208). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Вугледар,
вул. Магістральна, 4. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з
метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки – РВ ФДМУ по
Донецькій області, телефон/телефакс (057) 704-17-36, електронна адреса:
fdmu14@ukr.net. Платник робіт з оцінки – ДП «Держвуглепостач». Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2016.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 52,16 м2 першого поверху з окремим входом та
ґанком технічної будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Десятий воєнізований гірничорятувальний загін (код за ЄДРПОУ
00159462). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Вугледар,
вул. Трифонова, 48а. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з
метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки – РВ ФДМУ по
Донецькій області, телефон/телефакс (057) 704-17-36, електронна адреса:
fdmu14@ukr.net. Платник робіт з оцінки – ФОП Харін Віктор Володимирович.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2016.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення гуртожитку площею 139,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Слов’янський хіміко-механічний технікум, код за ЄДРПОУ 00208775.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 84100, Донецька обл., м. Слов’янськ,
вул. Центральна, 41. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта
оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки – РВ ФДМУ по Донецькій області,
телефон/телефакс (057) 704-17-36, електронна адреса: fdmu14@ukr.net.
Платник робіт з оцінки – ФОП Касілов Віталій Дмитрович. Наявність об’єктів,
що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.08.2016.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 74,8 м2 першого поверху будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Донецькій області,
код за ЄДРПОУ 2359981. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл.,
Волноваський р-н, м. Волноваха, вул. Гагаріна, 21. Мета проведення оцінки:
визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з
метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки – РВ ФДМУ
по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 704-17-36, електронна адреса:
fdmu14@ukr.net. Платник робіт з оцінки – Науково-виробниче впроваджувальне мале підприємство «Мрія». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2016.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом
Фонду державного майна України № 2075 від 31.12.2015, зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на
підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності
з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких
напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію на кожен об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті; документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна
(згідно з додатком 2 до Положення).

До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (згідно з додатком 3 до Положення); копії документів,
передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на
провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається
претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (згідно з
додатком 4 до Положення).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61024, м. Харків,
вул. Гуданова, 18, каб. 408. Телефони для довідок: (057) 704-17-36, (066)
988-91-12.
Конкурс відбудеться 18 серпня 2016 року о 10.00 у РВ ФДМУ по
Донецькій області за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, 18, каб. 408.
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та
організаційно-документального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (каб. 316) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта
оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

ЖИТОМИРСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна
 Об’єкт оцінки № 1: нежитлові приміщення площею 198,24 м2
будівлі (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл.,
м. Новоград-Волинський, вул. Житомирська, 92. Балансоутримувач:
Державна установа «Житомирський обласний лабораторний центр
Держсанепідслужби України» (м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 64).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки:
31.07.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник
робіт з оцінки – ФОП Седлецький Р. А.
 Об’єкт оцінки № 2: нежитлові приміщення площею 41,3 м2 у навчальному корпусі № 1. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир,
вул. Велика Бердичівська, 40. Балансоутримувач: Житомирський державний університет ім. І. Я. Франка (м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки:
31.07.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник
робіт з оцінки – ФОП Красавчиков Ю. В.
 Об’єкт оцінки № 3: частина нежитлового приміщення площею 22,0 м 2 на першому поверсі навчального корпусу № 4.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська,
40. Балансоутримувач: Житомирський державний університет ім. І. Я. Франка
(м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 31.07.2016. Замовник
оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП
Дермановський С. Т.
 Об’єкт оцінки № 4: нежитлові приміщення площею 46,6 м2 буфету факультету обліку і фінансів у підвальному приміщенні будівлі навчального корпусу № 2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир,
бульв. Старий, 9. Балансоутримувач: Житомирський національний агроекологічний університет (м. Житомир, бульв. Старий, 7). Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 31.07.2016.
Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Кулібаба Н. В.
 Об’єкт оцінки № 5: нежитлові приміщення площею 28,2 м2 (кімнати № 25, 26, 41) в адмінбудівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Житомирська обл., м. Андрушівка, вул. Зозулінського, 7. Балансоутримувач:
Управління Державної казначейської служби України в Андрушівському районі
Житомирської області (Житомирська обл., м. Андрушівка, вул. Зозулінського,
7). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата
оцінки: 31.07.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області;
платник робіт з оцінки – Кредитна спілка «Оберіг».
 Об’єкт оцінки № 6: частина складської будівлі площею 21,84 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Андрушівка,
вул. Зозулінського, 7. Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України в Андрушівському районі Житомирської області
(Житомирська обл., м. Андрушівка, вул. Зозулінського, 7). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.07.2016.
Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Вигівська В. А.
 Об’єкт оцінки № 7: частина нежитлового приміщення площею
22,7 м2 у будівлі відділення зв’язку. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 69/2. Балансоутримувач:
Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта» (м. Житомир, вул. Вітрука, 1).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки:
31.07.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник
робіт з оцінки – ФОП Бульчак С. І.
 Об’єкт оцінки № 8: частина нежитлових приміщень зв’язкової
в будівлі поста ЕЦ станції Новоград-Волинський площею 1,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. НовоградВолинський, вул. Вокзальна, 7а. Балансоутримувач: Виробничий підрозділ – Коростенське будівельно-монтажне експлуатаційне управління № 4
РФ «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (Житомирська
обл., м. Коростень, вул. Горького, 27). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 31.07.2016. Замовник
оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ТОВ
«Локо Діджітал».
 Об’єкт оцінки № 9: частина нежитлових приміщень зв’язкової у
будівлі поста ЕЦ станції Рихальське площею 1,0 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Рихальське,
вул. Привокзальна, 6. Балансоутримувач: Виробничий підрозділ –
Коростенське будівельно-монтажне експлуатаційне управління № 4 РФ
«Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (Житомирська обл.,
м. Коростень, вул. Горького, 27). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 31.07.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по
Житомирській області; платник робіт з оцінки – ТОВ «Локо Діджітал».
 Об’єкт оцінки № 10: частина нежитлових приміщень зв’язкової
в будівлі поста ЕЦ станції Ушиця площею 1,0 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Нова Ушиця,
вул. Привокзальна, 1д. Балансоутримувач: Виробничий підрозділ –
Коростенське будівельно-монтажне експлуатаційне управління № 4 РФ
«Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (Житомирська
обл., м. Коростень, вул. Горького, 27). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 31.07.2016. Замовник
оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ТОВ
«Локо Діджітал».
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти
господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за № 60/28190, яка складається з підтвердних
документів та конкурсної пропозиції претендента, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою
(додаток 3 до Положення); інформацію про претендента (додаток 4 до
Положення); інформацію щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (додаток 2 до Положення) разом із копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки (абзац 2 п. 4 розділу 1 Положення)
(за наявності); пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (не більше
5 календарних днів), запечатану в окремому конверті.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті окремо по
кожному об’єкту оцінки до сектору організаційно-документального забезпечення РВ ФДМУ по Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 17.00. На конверті слід
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності,
який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування
цієї інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20 (тел. для довідок 42-04-18).
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Приміщення площею 11,4 м2 (прим. № 5 згідно з експлікацією)
першого поверху будівлі ветеринарної поліклініки, що обліковується на
балансі Управління Держпродспоживслужби в м. Івано-Франківську, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Каховська, 15. Запланована дата оцінки:
31.07.2016. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ
ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки – ТОВ «Вітафарм».
 2. Приміщення механічного цеху – мотоцеху згідно з експлікацією загальною площею 68,0 м2, що обліковується на балансі Управління
Міністерства внутрішніх справ України в Івано-Франківській області, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Польова, 18. Запланована дата оцінки:
31.07.2016. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ
ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки – ФОП Жданов О. А.
 3. Частина приміщення холу загальною площею 4,0 м2 (частина прим. № 1 літ. А згідно з техпаспортом) першого поверху адміністративного корпусу, що обліковується на балансі Івано-Франківського
коледжу Львівського національного аграрного університету, за адресою:
м. Івано-Франківськ, вул. Юності, 11. Запланована дата оцінки: 31.07.2016.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по
Івано-Франківській області. Платник оцінки – ФОП Равлюк Б. Я.
 4. Частина приміщення холу загальною площею 2,0 м2 (частина прим. № 1 літ. А згідно з техпаспортом) першого поверху адміністративного корпусу, що обліковується на балансі Івано-Франківського
коледжу Львівського національного аграрного університету, за адресою:
м. Івано-Франківськ, вул. Юності, 11. Запланована дата оцінки: 31.07.2016.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по
Івано-Франківській області. Платник оцінки – ФОП Шумський В. В.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни надання послуг з оцінки,
калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку надання
послуг з оцінки (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки майна і підписання звіту про оцінку майна за встановленою
формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075).
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна перевищувати 1 725,00 грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної
комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075); документи, в яких зазначено правовий статус претендента, склад
оцінювачів, які безпосередньо надаватимуть послуги з оцінки майна; документи, що підтверджують право на надання таких послуг; інформація про
претендента за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075). Інформація про претендента містить: відомості про
діяльність претендента (рік заснування, перелік робіт з оцінки, наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо), іншу
інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу); інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових
відносинах з претендентом, а також залучаються ним до надання послуг з
оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, мають бути
завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі можуть
бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»,
якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за
напрямами з оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що
відповідають об’єкту оцінки.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні
приймає рішення щодо недопущення його до участі в конкурсі. Претендент
має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ по ІваноФранківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї інформації о 10.00 в кабінеті № 315 у приміщенні РВ ФДМУ
по Івано-Франківській області за адресою: м. Івано-Франківськ,
вул. Василіянок, 48, телефон для довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для
довідок 55-31-39.

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
Вид
варПлатник
Замовник
тості
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Нежитлове приміщення площею 22,2 м2
30.06.2016 Ринкова ТОВ «Земприват- РВ ФДМУ
за адресою: Київська обл., м. Миронівка,
центр»
по Київвул. Соборності, 58, що перебувають на
ській оббалансі Головного управління статистики у
ласті
Київській області
2 Нежитлове приміщення площею 68,08 м2
30.06.2016 Ринкова ТОВ «Універсалагро- РВ ФДМУ
пожежного депо за адресою: Київська обл.,
трейд»
по КиївБориспільський обл., с. Ревне, вул. Борисській обпільська, 7, що перебуває на балансі ТОВ
ласті
«Універсалагротрейд»
3 Нежитлове приміщення № 34 площею
31.07.2016 Ринкова ТОВ «ІТС»
РВ ФДМУ
17,3 м2 на 1-му поверсі бізнес-центру
по Київвантажного термінала (інв. № 47565)
ській обза адресою: Київська обл., м. Бориспіль,
ласті
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»,
що перебуває на балансі ДП «Міжнародний
аеропорт «Бориспіль»
4 Частина нежитлового приміщення № 1.1.16 31.07.2016 Спеці- ПП «ВІП-Рент»
РВ ФДМУ
площею 7,70 м2 на 1-му поверсі пасажиральна
по Київського термінала «D» за адресою: Київська
ській обобл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аероласті
порт «Бориспіль», що перебуває на балансі
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
5 Приміщення гаража (інв. № Л-372) площею 31.07.2016 Ринкова ТОВ «УКР ІНВЕСт
РВ ФДМУ
446,5 м2 за адресою: Київська обл., КиєвоБУД»
по КиївСвятошинський обл., с. Чайки, що перебуській обвають на балансі ДП «Чайка»
ласті
6 Нежитлове приміщення площею 172,89 м2 31.07.2016 Ринкова ДП «Український
РВ ФДМУ
за адресою: Київська обл., Васильківський
державний центр по Київобл., смт Дослідницьке, вул. Інженерна,
випробування та
ській оббуд. 5, що перебуває на балансі Державної
прогнозування
ласті
наукової установи «Український науковотехніки і технологій
дослідний інститут по прогнозуванню та
для сільськогосповипробування техніки і технологій ім. Л.
дарського виробПогорілого»
ництва»
7 Приміщення № 172 та частини приміщення 31.08.2016 Спеці- ТОВ «Кофе Бар
РВ ФДМУ
№ 226 площею 315,0 м2 на 3-му поверсі
альна Плюс»
по Київпасажирського термінала «D» за адресою:
ській обКиївська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародласті
ний аеропорт «Бориспіль», що перебувають на балансі ДП «Міжнародний аеропорт
«Бориспіль»
8 Будівля для виробництва товарів площею
31.08.2016 Ринкова ФОП Григор’єва
РВ ФДМУ
620,0 м2 за адресою: Київська обл., ВишТетяна Іванівна
по Київгородський р-н, с. Рихта, квартал, 246,
ській общо перебуває на балансі Дніпровськоласті
Тетерівського державного лісомисливського
господарства
№
з/п

Назва об’єктів

Дата
оцінки
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Продовження таблиці
Вид
варПлатник
Замовник
тості
2
9 Частина адмінбудівлі площею 1,0 м на 1-му 31.08.2016 Ринкова ФОП Зровко Іван
РВ ФДМУ
поверсі за адресою: Київська обл., м. БоЮрійович
по Київриспіль, вул. Комуністична, 4, що перебуває
ській обна балансі Бориспільського МВ ГУ МВС
ласті
України в Київській області
10 Нежитлові приміщення загальною площею 31.08.2016 Спеці- Пат «Авіаційна ком- РВ ФДМУ
24,0 м2, а саме: нежитлове приміщення
альна панія «Дніпроавіа» по Київ№ 249 площею 18,0 м2 та № 273 площею
ській об2
6,0 м на 2-му поверсі пасажирського
ласті
термінала «D» (інв. № 47578) за адресою:
Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають на балансі ДП «Міжнародний аеропорт
«Бориспіль»
11 Нежитлові приміщення загальною площею 31.08.2016 Ринкова Пат «Авіаційна ком- РВ ФДМУ
21,0 м2, а саме: нежитлове приміщення
панія «Дніпроавіа» по Київ№ 101 площею 4,8 м2 та № 102 площею
ській об16,2 м2 на 2-му поверсі будівлі надземних
ласті
перонних бригад (інв. № 47468) за адресою:
Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають на балансі ДП «Міжнародний аеропорт
«Бориспіль»

№
з/п

Назва об’єктів

Дата
оцінки

Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Київській області
конкурсну документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також
строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений
в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті;
документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову
оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова
згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження
діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у
разі необхідності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення), яка
містить відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з
оцінки; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); інша інформація щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та інформація про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до
виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація,
стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта, на який подається конкурсна документація, що містяться в
конверті, до відділу кадрової роботи та організаційно-документального забезпечення РВ ФДМУ по Київській області не пізніше ніж за чотири робочих
дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Київ,
вул. С. Петлюри, 15, кімн. 613.
Конкурс відбудеться 18.08.2016 об 11.00 за адресою: м. Київ,
вул. С. Петлюри, 15 (РВ ФДМУ по Київській області), телефон для
довідок 200-25-36.

КІРОВОГРАДСЬКА область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кіровоградській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень кухонного блоку площею 71,25 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 2 за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Єгорова, 19, що перебуває на балансі Кіровоградського національного технічного університету.
Найменування балансоутримувача: Кіровоградський національний технічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл.,
м. Світловодськ, вул. Єгорова, 19. Мета проведення незалежної оцінки:
продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 3332-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса
замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.:
1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн: дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: інформація відсутня. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2016. Площа земельної ділянки: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: м. Світловодськ,
вул. Єгорова, 19. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській
області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ФОП
Гірчис Олену Вікторівну (тел. (096) 434-95-93).
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення площею 32,30 м2 на першому поверсі будівлі поштового зв’язку за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, смт Власівка, вул. Молодіжна, 15а,
що перебуває на балансі Кіровоградської дирекції УДППЗ «Укрпошта».
Найменування балансоутримувача: Кіровоградська дирекція УДППЗ
«Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл.,
м. Світловодськ, смт Власівка, вул. Молодіжна, 15а. Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна
адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком,
шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій, тис. грн: дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: дані уточнюються. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2016. Площа земельної ділянки:
дані уточнюються. Місце розташування земельної ділянки: м. Світловодськ,
смт Власівка, вул. Молодіжна, 15а. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт
з оцінки: ФОП Ярмак Наталія Олександрівна (тел. (067) 939-31-14).
 3. Назва об’єкта оцінки: частина тамбуру головного входу площею 2,0 м2 на першому поверсі учбового корпусу № 1 за адресою:
Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Короленка, 20, що перебуває на
балансі Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету. Найменування балансоутримувача: Кіровоградська льотна академія
Національного авіаційного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кіровоград, вул. Короленка, 20. Мета проведення незалежної оцінки:
продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 3332-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса
замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.:
1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій на 13.07.2016 становить, тис. грн: 0,6424. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2016. Площа земельної
ділянки: 13,58 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Кіровоград,
вул. Короленка, 20. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській
області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ПАТ
комерційний банк «Приватбанк» (тел. (095) 072-14-74).
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 16,8 м2
у будівлі медико-санітарної частини за адресою: Кіровоградська обл.,
м. Кіровоград, вул. Короленка, 22, що перебуває на балансі Кіровоградської
льотної академії Національного авіаційного університету. Найменування балансоутримувача: Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кіровоград, вул. Короленка, 22.
Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-2400. Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 08.07.2016 становить, тис. грн: 3,15137.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2016. Площа земель-

м2.

ної ділянки: 57,17
Місце розташування земельної ділянки: м. Кіровоград,
вул. Короленка, 22. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській
області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ФОП
Німченко Дмитро Станіславович (тел. (099) 77-67-73).
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею
2,0 м2 на першому поверсі адміністративного корпусу Смолінської
шахти за адресою: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, смт Смоліне,
що перебуває на балансі державного підприємства «Східний гірничозбагачувальний комбінат». Найменування балансоутримувача: ДП «Східний
гірничо-збагачувальний комбінат». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, смт Смоліне. Мета проведення
незалежної оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна
адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком,
шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.06.2016, тис. грн: 0,368. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2016. Площа земельної ділянки: 2,0 м2. Місце розташування земельної ділянки: Маловисківський р-н,
смт Смоліне. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ПАТ АБ
«Укргазбанк» (0522366043, Кіровоградська обласна дирекція).
 6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 5,48 м2 у будівлі тимчасового побутового комбінату на 288
місць Новокостянтинівської шахти за адресою: Кіровоградська обл.,
Маловисківський р-н, с. Олексіївка, вул. Шахтарська, 1, що перебуває на балансі державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат».
Найменування балансоутримувача: ДП «Східний гірничо-збагачувальний
комбінат». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл.,
Маловисківський р-н, с. Олексіївка, вул. Шахтарська, 1. Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна
адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком,
шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.06.2016, тис. грн: 17,658. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31.07.2016. Площа земельної ділянки: 5,48 м2.
Місце розташування земельної ділянки: Маловисківський р-н, с. Олексіївка,
вул. Шахтарська, 1. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській
області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ПАТ АБ
«Укргазбанк» (0522366043, Кіровоградська обласна дирекція).
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності –
суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1
«Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому
числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Враховуючи вимоги листа Фонду державного майна України від
15.06.2016 № 10-36-11307 «Щодо показників середніх значень цін надання
послуг з оцінки майна у першому кварталі 2016 р.» та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, повідомляємо, що максимальна ціна
надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією
під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого майна (нежитлові
приміщення) складає 1 725,40 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, має містити пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт; строк виконання робіт – не більше 5 днів, шляхом поштового відправлення на адресу: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 або
безпосередньо у кімн. 801 РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 до 15.08.2016 включно у робочий час до
17.15. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого
подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності,
який подає заяву.
Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Кіровоградській області 19 серпня 2016 р. о 8.30 за адресою: 25009, м. Кіровоград,
вул. Глинки, 2, кімн. 708.
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кіровоградській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації
 1. Назва об’єктів оцінки: будівля пташника загальною площею
263,7 м2 (разом із земельною ділянкою) за адресою: Кіровоградська обл.,
Добровеличківський р-н, с. Липняжка, вул. Цукровий завод, що перебуває на
балансі товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-будівельна
компанія «ІВВ І΄С Україна». Найменування балансоутримувача: товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничо-будівельна компанія «ІВВІ΄С Україна».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Добровеличківський
р-н, с. Липняжка, вул. Цукровий завод. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом
продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-25-79. Телефакс
замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 2 об’єкта. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2016. Площа земельної ділянки: 0,2874 га. Місце розташування земельної ділянки: Добровеличківський
р-н, с. Липняжка, вул. Цукровий завод. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по Кіровоградській області.
 2. Назва об’єктів оцінки: комплекс будівель, споруд та обладнання
(разом із земельною ділянкою), у складі: штаб-прохідна (літ. АА1) 182,7 м2;
склад-сховище (літ. Н) площею 839,1 м2; сховище (літ. П) площею 878,7 м2,
сховище (літ. С) площею 873,2 м2; трансформаторна підстанція (літ. Б); навіс (літ. В); вбиральня (літ. Г); погріб (літ. Дд); склад (літ. Е); гараж (літ. Ж); підсобне (літ. З); прибудова (літ. з); прибудова (літ. з1); вхід до підвалу (літ. К);
вхід до підвалу (літ. Л); підсобне (літ. М); котельня (літ. О); підсобне (літ. Т);
підсобне (літ. У); естакада, 1; підвал (літ. К1); підвал (літ. Л1); ганок, кр; ганок, кр1; ганок, кр2; ганок, кр3; ганок, кр4; ганок, кр5; ганок, кр6; ворота,
№; ворота, № 1; ворота, № 2; ворота, № 3; огорожа, № 4; повітряна лінія електропередач напругою 1000В; котел КЧ-1 за адресою: Кіровоградська обл.,
Кіровоградський р-н, с. Грузьке, вул. Маловисківське шосе, 2, що перебуває
на балансі Кіровоградської районної державної адміністрації. Найменування
балансоутримувача: Кіровоградська районна державна адміністрація.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н,
с. Грузьке, вул. Маловисківське шосе, 2. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-25-79. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу:
mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 28 об’єктів. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата на
яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2016. Площа земельної ділянки: 9,8391
га. Кадастровий № 3522582800:02:000:2872. Місце розташування земельної ділянки: Кіровоградський р-н, с. Грузьке, вул. Маловисківське шосе, 2. Замовник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград,
вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Кіровоградській області.
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності –
суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
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затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1
«Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому
числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з
виконанням робіт; строк виконання робіт – не більше 5 днів, шляхом поштового відправлення на адресу: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 або безпосередньо у кімнату 801 РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою:
м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 до 15.08.2016 включно у робочий час до 17.15.
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано
заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає
заяву. Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Кіровоградській області 19 серпня 2016 р. о 8.30 за адресою: 25009, м. Кіровоград,
вул. Глинки, 2, кімн. 708.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 25,0 м2 на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 3. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл.,
Городоцький р-н, с. Вишня, вул. Наукова, 9. Балансоутримувач: Вишнянський
коледж Львівського національного аграрного університету. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної
плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса
замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Городоцький р-н, с. Вишня, вул. Наукова, 9. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПАТ «Укртелеком».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 1-3 площею
41,6 м2 в одноповерховій цегляній окремо розташованій будівлі літ.
«Б». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Туган-Барановського,
11. Балансоутримувач: Львівський національний університет ветеринарної
медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032)
261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної
ділянки: м. Львів, вул. Туган-Барановського, 11. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.07.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Онишко Олег Степанович.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 89, 90 загальною площею 37,6 м 2 на другому поверсі виробничого корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. І. Франка, 61.
Балансоутримувач: Філія «Львівський проектний інститут ДП МОУ
«Центральний проектний інститут». Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу:
lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. І.
Франка, 61. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Спас Ростислав Ігорович.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 26,3 м 2 на першому поверсі будівлі А-4. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Зелена, 10. Балансоутримувач: ЛССМШ-І ім.
С. Крушельницької. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.
gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Зелена, 10.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Санницька Галина Вікторівна.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у І кварталі 2016 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання
переможця, – 1 725,40 грн для нежитлових приміщень та їх частин; 1 849,90
грн для окремо розташованої будівлі.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1
«Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому
числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення або до відділу організаційнодокументального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів, що
містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00
через 14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж
за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок:
(032) 261-62-14, 261-62-04.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею
2
15,6 м на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, вул. Винниченка, 30. Балансоутримувач: ДП НДІ «Система». Мета
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування
земельної ділянки: м. Львів, вул. Винниченка, 30. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.07.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Релігійна організація «Курія Львівської Архідієцезії Римсько-Католицької
церкви в Україні».

1 серпня 2016 року

 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення
№ 24, 25 загальною площею 29,3 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Замарстинівська, 7.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Львівській області. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування
земельної ділянки: м. Львів, вул. Замарстинівська, 7. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ДНВП «Картографія».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у І кварталі
2016 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 1 725,40 грн. для нежитлових приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1
«Оцінка об'єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому
числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення або до відділу організаційнодокументального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів, що
містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж
за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок:
(032) 261-62-14, 261-62-04.

ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності
 1. Назва об’єкта оцінки: автомобіль TOYOTA Landkruiser.
Найменування балансоутримувача: Державне підприємство «Морський
торговельний порт «Южний». Місцезнаходження об’єкта оцінки: ДП «МТП
«Южний» (Атобаза). Мета проведення оцінки: отримання дозволу на відчуження шляхом продажу. Телефон замовника конкурсу (048) 750-73-11.
Телефакс замовника конкурсу (048) 750-74-80. Електронна адреса замовника конкурсу: alla.vajelovskaya@port-yuzhny.com.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 52,49,86. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно
з обліком (зазначаються окремо за групами) .
Балансовий рахунок
Кількість об’єктів, од. Первісна вартість, грн
10301 Будівлі та споруди
436
2 094 414 037,49
10401 Машини та обладнання
2 054
1 297 287 058,66
10501 Транспортні засоби
371
761 775 180,41
10601 Інструменти, прилади
2 448
37 411 832,08
11101 Бібліотечні фонди
2 421
249 464,40
11201 Малоцінні необоротні матеріальні активи
27 069
34 636 478,92
11301 Тимчасові споруди
3
206 480,00
12201 Права користування майном
11
325 955,00
12301 Права на знаки для товарів та послуг
1
42 283,00
12501 Авторські та суміжні з ними права
840
39 547 295,00
12701 Інші нематеріальні активи
163
686 737,00
Незавершені капітальні інвестиції,
57 231 884,26
у тому числі об’єкти незавершеного капітального будівництва, 37 од.
30 744 917,54

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на 16.06.2016
(за останній звітний період).
Балансовий рахунок.
Будівлі та споруди
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Інструменти, прилади
Бібліотечні фонди
Малоцінні необоротні матеріальні активи
Тимчасові споруди
Права користування майном
Права та знаки для товарів та послуг
Авторські та суміжні з ними права
Інші нематеріальні активи
Незавершені капітальні інвестиції,
у тому числі об’єкти незавершеного капітального будівництва, 37 од.

Залишкова вартість, грн
696 759 757,72
498 859 884,68
472 762 352,31
10 468 108,67
0,00
2 059 088,10
117 081,96
325 805,00
20 436,48
23 389 881,78
329 914,25
57 231 884,26
30 744 917,54

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначається «так» або «ні»):ні.
Відповідальна особа за подання інформації: Важеловська А. В.
 2. Назва об’єкта оцінки: мікроавтобус TOYOTA Hi Ace. Найменування
балансоутримувача: Державне підприємство «Морський торговельний порт
«Южний». Місцезнаходження об’єкта оцінки: ДП «МТП «Южний» (Атобаза).
Мета проведення оцінки: отримання дозволу на відчуження шляхом продажу. Телефон замовника конкурсу (048) 750-73-11. Телефакс замовника конкурсу (048) 750-74-80. Електронна адреса замовника конкурсу: alla.
vajelovskaya@port-yuzhny.com.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 52,49,86.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами).
Балансовий рахунок
Кількість об’єктів, од. Первісна вартість, грн
10301 Будівлі та споруди
436
2 094 414 037,49
10401 Машини та обладнання
2 054
1 297 287 058,66
10501 Транспортні засоби
371
761 775 180,41
10601 Інструменти, прилади
2 448
37 411 832,08
11101 Бібліотечні фонди
2 421
249 464,40
11201 Малоцінні необоротні матеріальні активи
27 069
34 636 478,92
11301 Тимчасові споруди
3
206 480,00
12201 Права користування майном
11
325 955,00
12301 Права на знаки для товарів та послуг
1
42 283,00
12501 Авторські та суміжні з ними права
840
39 547 295,00
12701 Інші нематеріальні активи
163
686 737,00
Незавершені капітальні інвестиції,
57 231 884,26
у тому числі об’єкти незавершеного капітального будівництва, 37 од.
30 744 917,54

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на 16.06.2016
(за останній звітний період).
Балансовий рахунок
Будівлі та споруди
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Інструменти, прилади
Бібліотечні фонди
Малоцінні необоротні матеріальні активи
Тимчасові споруди
Права користування майном
Права та знаки для товарів та послуг
Авторські та суміжні з ними права
Інші нематеріальні активи
Незавершені капітальні інвестиції,
у тому числі об’єкти незавершеного капітального будівництва, 37 од.

Залишкова вартість, грн
696759757,72
498859884,68
472762352,31
10468108,67
0,00
2059088,10
117081,96
325805,00
20436,48
23389881,78
329914,25
57231884,26
30744917,54

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначається «так» або «ні»): ні. Відповідальна особа за подання інформації:
Важеловська А. В.
 3. Назва об’єкта оцінки: автобус IKARUS 260 50. Найменування балансоутримувача: Державне підприємство «Морський торговельний порт
«Южний». Місцезнаходження об’єкта оцінки: ДП «МТП «Южний» (Атобаза).
Мета проведення оцінки: отримання дозволу на відчуження шляхом продажу. Телефон замовника конкурсу (048) 750 -73-11. Телефакс замовника конкурсу (048) 750-74-80. Електронна адреса замовника конкурсу: alla.
vajelovskaya@port-yuzhny.com.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 52,49,86. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами).
Балансовий рахунок
Кількість об’єктів, од.
10301 Будівлі та споруди
436
10401 Машини та обладнання
2 054
10501 Транспортні засоби
371
10601 Інструменти, прилади
2 448
11101 Бібліотечні фонди
2 421
11201 Малоцінні необоротні матеріальні активи
27 069
11301 Тимчасові споруди
3
12201 Права користування майном
11
12301 Права на знаки для товарів та послуг
1
12501 Авторські та суміжні з ними права
840
12701 Інші нематеріальні активи
163
Незавершені капітальні інвестиції,
у тому числі об’єкти незавершеного капітального будівництва, 37 од.

Первісна вартість, грн
2 094 414 037,49
1 297 287 058,66
761 775 180,41
37 411 832,08
249 464,40
34 636 478,92
206 480,00
325 955,00
42 283,00
39 547 295,00
686 737,00
57 231 884,26
30 744 917,54

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на 16.06.2016
(за останній звітний період).
Балансовий рахунок
Будівлі та споруди
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Інструменти, прилади
Бібліотечні фонди
Малоцінні необоротні матеріальні активи
Тимчасові споруди
Права користування майном
Права та знаки для товарів та послуг
Авторські та суміжні з ними права
Інші нематеріальні активи
Незавершені капітальні інвестиції,
у тому числі об’єкти незавершеного капітального будівництва, 37 од.

Залишкова вартість, грн
696759757,72
498859884,68
472762352,31
10468108,67
0,00
2059088,10
117081,96
325805,00
20436,48
23389881,78
329914,25
57231884,26
30744917,54

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначається «так» або «ні»): ні. Відповідальна особа за подання інформації:
Важеловська А. В.
 4. Назва об’єкта оцінки: автобус IKARUS 260 50. Найменування балансоутримувача: Державне підприємство «Морський торговельний порт
«Южний». Місцезнаходження об’єкта оцінки: ДП «МТП «Южний» (Атобаза).
Мета проведення оцінки: отримання дозволу на відчуження шляхом продажу. Телефон замовника конкурсу (048) 750-73-11. Телефакс замовника конкурсу (048) 750-74-80. Електронна адреса замовника конкурсу: alla.
vajelovskaya@port-yuzhny.com.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 52,49,86.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами).
Балансовий рахунок
Кількість об’єктів, од.
10301 Будівлі та споруди
436
10401 Машини та обладнання
2 054
10501 Транспортні засоби
371
10601 Інструменти, прилади
2 448
11101 Бібліотечні фонди
2 421
11201 Малоцінні необоротні матеріальні активи
27 069
11301 Тимчасові споруди
3
12201 Права користування майном
11
12301 Права на знаки для товарів та послуг
1
12501 Авторські та суміжні з ними права
840
12701 Інші нематеріальні активи
163
Незавершені капітальні інвестиції,
у тому числі об’єкти незавершеного капітального будівництва, 37 од.

Первісна вартість, грн
2 094 414 037,49
1 297 287 058,66
761 775 180,41
37 411 832,08
249 464,40
34 636 478,92
206 480,00
325 955,00
42 283,00
39 547 295,00
686 737,00
57 231 884,26
30 744 917,54

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на 16.06.2016
(за останній звітний період).
Балансовий рахунок
Будівлі та споруди
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Інструменти, прилади
Бібліотечні фонди
Малоцінні необоротні матеріальні активи
Тимчасові споруди
Права користування майном
Права та знаки для товарів та послуг
Авторські та суміжні з ними права
Інші нематеріальні активи
Незавершені капітальні інвестиції,
у тому числі об’єкти незавершеного капітального будівництва, 37 од.

Залишкова вартість, грн
696759757,72
498859884,68
472762352,31
10468108,67
0,00
2059088,10
117081,96
325805,00
20436,48
23389881,78
329914,25
57231884,26
30744917,54

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначається «так» або «ні»): ні. Відповідальна особа за подання інформації:
Важеловська А. В.
 5. Назва об’єкта оцінки: автобус IKARUS 260 50. Найменування балансоутримувача: Державне підприємство «Морський торговельний порт
«Южний». Місцезнаходження об’єкта оцінки: ДП «МТП «Южний» (Атобаза).
Мета проведення оцінки: отримання дозволу на відчуження шляхом продажу. Телефон замовника конкурсу (048) 750-73-11. Телефакс замовника конкурсу (048) 750-74-80. Електронна адреса замовника конкурсу: alla.
vajelovskaya@port-yuzhny.com.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 52,49,86.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами).
Балансовий рахунок
Кількість об’єктів, од. Первісна вартість, грн
10301 Будівлі та споруди
436
2 094 414 037,49
10401 Машини та обладнання
2 054
1 297 287 058,66
10501 Транспортні засоби
371
761 775 180,41
10601 Інструменти, прилади
2 448
37 411 832,08
11101 Бібліотечні фонди
2 421
249 464,40
11201 Малоцінні необоротні матеріальні активи
27 069
34 636 478,92
11301 Тимчасові споруди
3
206 480,00
12201 Права користування майном
11
325 955,00
12301 Права на знаки для товарів та послуг
1
42 283,00
12501 Авторські та суміжні з ними права
840
39 547 295,00
12701 Інші нематеріальні активи
163
686 737,00
Незавершені капітальні інвестиції,
57 231 884,26
у тому числі об’єкти незавершеного капітального будівництва, 37 од.
30 744 917,54

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на 16.06.2016
(за останній звітний період).
Балансовий рахунок
Будівлі та споруди
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Інструменти, прилади
Бібліотечні фонди
Малоцінні необоротні матеріальні активи
Тимчасові споруди
Права користування майном
Права та знаки для товарів та послуг
Авторські та суміжні з ними права
Інші нематеріальні активи
Незавершені капітальні інвестиції,
у тому числі об’єкти незавершеного капітального будівництва, 37 од.

№ 61 (977)

Залишкова вартість, грн
696759757,72
498859884,68
472762352,31
10468108,67
0,00
2059088,10
117081,96
325805,00
20436,48
23389881,78
329914,25
57231884,26
30744917,54

7
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначається «так» або «ні»): ні. Відповідальна особа за подання інформації:
Важеловська А. В.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075,
зареєстрованого в Міністерстві Юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190
(далі – Положення).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах I, II, III та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках 2-4 до Положення формою.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,
15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 11.08.2016. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити
назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі та
назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефон для довідок (048) 731-50-39.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Одеській області (65012,
м.Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503) 17.08.2016 об 11.00

ПОЛТАВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об'єкта: будинок господарського призначення площею
111,2 м2 (з метою розміщення дільниці для здійснення зварювальних робіт). Місцезнаходження об’єкта: вул. Лікаря О. Богаєвського, 10/30,
м. Кременчук, Полтавська область. Балансоутримувач: Кременчуцька виховна колонія Управління державної пенітенціарної служби України в Полтавській
області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.08.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник
виконаних робіт: ФОП Сидоренко Р. І.
 2. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 48,8 м2
(з метою розміщення громадської організації). Місцезнаходження об’єкта:
вул. Козака, 1, м. Полтава. Балансоутримувач: ДП «Державний науководослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору
оренди. Запланована дата оцінки: 31.08.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання
звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних
робіт: Полтавське регіональне відділення Міжнародної громадської організації Українська секція Міжнародної поліцейської асоціації.
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи,
які мають відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190
(далі – Положення), а саме:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3 до
Положення); документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової
оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну
грошову оцінку земельної ділянки); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; інформацію
про претендента (додаток 4 до Положення).
Зазначені документи подаються у запечатаному конверті.
Конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт
(у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення
конкурсів. В своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково
зазначати загальну вартість робіт, у тому числі ПДВ. За результатами аналізу
звітності, регіональне відділення інформує про середні значення ціни послуг
з оцінки майна, що склалася у І кварталі 2016 року за групами об’єктів:
об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна,
що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні
приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв) – 1 725,40 грн; окремо розташована будівля – 1 849,90 грн; комплекс будівель та споруд – 3 200,00 грн; об’єкт незавершеного будівництва –
5 673,80 грн; цілісний майновий комплекс – 10 580,00 грн.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною комісією як максимальна під час обрання переможця.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансовобухгалтерської роботи та управління матеріальними ресурсами РВ ФДМУ
по Полтавській області за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23,
м. Полтава, 36014 (кімн. 415) до 26.08.2016 включно.
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 15.01.2016 за № 60/28190, конкурси відбудуться 01.09.2016 о 10.00 у РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава,
36014, 4-й поверх, кімн. 404. Робоча група перебуває за адресою:
вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417. Телефон для довідок (05322) 2-89-58.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСтЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 Назва об’єкта оцінки: частина адміністративного будинку площею
2
14,65 м . Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна
фіскальна служба України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне,
вул. Млинівська, 23а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди
державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-66-75 (відділ оренди державного майна). Телефакс замовника конкурсу 26-86-80.
Електронна адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК». Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій
на 01.07.2016 становить 1 788,00 грн. Розмір земельної ділянки, усього:
інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація
відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.07.2016.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно
до Положення застосовується регіональним відділенням, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч грн.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльності в Україні», якими передбачено провадження практичної оціночної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в
межах таких напрямків, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по
Рівненській області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів, які містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» зазначити назву об’єкта,
на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву та дату проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах I, II, III, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оці-
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нювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях). Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурс відбудеться 19 серпня 2016 року о 9.00 в РВ ФДМУ по
Рівненській області за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Документи на участь у конкурсі приймаються 15.08.2016 (включно) до
17.00 за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Телефон для довідок 26-79-91.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: санітарно-побутовий вузол площею
99,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Дубровицьке
управління водного господарства. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Рівненська обл., м. Дубровиця, вул. Артеменка, 30. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-66-75 (відділ оренди державного майна). Телефакс замовника конкурсу 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: pochta_56@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області
(33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Масюк Ю.
М. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій на 01.06.2016 становить 12 231,00 грн. Розмір земельної ділянки,
усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.07.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина магазину площею 49,2 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Клесівське лісове господарство». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Сарненський
р-н, с. Ясногірка, вул. Лісова, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди
державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-66-75 (відділ оренди державного майна). Телефакс замовника конкурсу 26-86-80. Електронна
адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник
робіт з оцінки: ФОП Тишков А. В. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій на 16.06.2016 становить 9 150,00 грн.
Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування
земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація
відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: об’єкти філії реабілітаційно-оздоровчого
комплексу «Біле озеро», а саме: «Будинок з мансардою», інвентарний
номер 4726/400, реєстровий номер 24584661.339.АААЖАГ055, загальною площею 605, 4 м2; «Огорожа філії РОК «Біле озеро» «Будинок з мансардою», інвентарний номер 10733/401, реєстровий номер 24584661.339.
ПШТДПЮ1164, довжиною 523 пог. м. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Володимирецький р-н,
с. Рудка, вул. Білоозерська, 3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу: (0362) 26-66-75
(відділ оренди державного майна). Телефакс замовника конкурсу: 26-86-80.
Електронна адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ТзОВ «Біле плесо». Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій
на 31.05.2016 становить 134 321,18 грн. Розмір земельної ділянки, усього:
інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація
відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.07.2016.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове підвальне приміщення № 12 та
частина підвального приміщення № 13 будівлі виробничого корпусу
площею 10,98 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП
«Проектно-вишукувальний інститут «Рівнедіпроводгосп». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Кавказька, 7. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-66-75
(відділ оренди державного майна). Телефакс замовника конкурсу 26-86-80.
Електронна адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Тильчик М. В. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій –
інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове
призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.07.2016.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно
до Положення застосовується регіональним відділенням, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч грн.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльності в Україні», якими передбачено провадження практичної оціночної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в
межах таких напрямків, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по
Рівненській області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів, які містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» зазначити назву об’єкта,
на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву та дату проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах I, II, III, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77.
Конкурс відбудеться 19 серпня 2016 року о 9.00 в РВ ФДМУ по
Рівненській області за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Документи на участь у конкурсі приймаються 15.08.2016 (включно) до
17.00 за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Телефон для довідок 26-79-91.

ХМЕЛЬНИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності
 Назва об’єкта оцінки № 1: приміщення загальною площею 559,9 м2
(у т. ч. площа загального користування – 19,1 м2) на третьому поверсі
адміністративної будівлі. Балансоутримувач – Управління державної служби охорони при УМВСУ в Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта:
Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Данила Галицького, 6.
Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон
та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; podil_68@spfu.
gov.ua. Розмір земельної ділянки – 1 700,0 м2. Місце розташування земельної ділянки: Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Данила
Галицького, 6. Цільове призначення земельної ділянки – землі громадського
призначення. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 532 615,00
грн. Дата оцінки – 31.07.2016. Строк виконання робіт – до 5 календарних
днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особаплатник робіт з оцінки – ТОВ «Лаян Віннер». Подібними об’єктами до об’єкта
оцінки є: приміщення в адмінбудівлях, що розташовані в населених пунктах
з однаковим інвестиційним потенціалом.
 Назва об’єкта оцінки № 2: літній майданчик Каземат лабораторії та Міської (Михайлівської) брами площею 14,7 м 2 .
Балансоутримувач – Національний історико-архітектурний заповідник
«Кам’янець». Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Кам’янецьПодільський, вул. Замкова, 3. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу:
(0382) 79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.07.2016. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Шаламай
Анатолій Петрович. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки культурної
спадщини є: об’єкти нерухомості (майданчики, площадки), які становлять
культурну цінність.
 Назва об’єкта оцінки № 3: Наскельна (вартова) башта комплексу
споруд Руської брами площею 20,3 м2. Балансоутримувач – Національний
історико-архітектурний заповідник «Кам’янець». Місцезнаходження об’єкта:
Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Руська, 93. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua.
Дата оцінки – 31.07.2016. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник
робіт з оцінки – ФОП Вощинський Олег Михайлович. Подібними об’єктами
до об’єкта оцінки культурної спадщини є: об’єкти нерухомості, які становлять культурну цінність.
 Назва об’єкта оцінки № 4: приміщення загальною площею 77,9 м2
(у т. ч. площа загального користування – 23,3 м2) на другому поверсі будівлі. Балансоутримувач – Хмельницька дирекція УДППЗ «Укрпошта».
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, вул. Миру,
1/151. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди.
Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; podil_68@
spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість станом на 01.07.2016 – 5 762,72 грн.
Місце розташування земельної ділянки: Хмельницька обл., м. Старокостянтинів,
вул. Миру, 1/151. Цільове призначення земельної ділянки – землі пошти та
зв’язку. Правовий режим земельної ділянки – право постійного користування.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки за 1 м2 – 242,48 грн. Дата оцінки – 30.06.2016. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт
з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки –
Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради. Подібними об’єктами
до об’єкта оцінки є: приміщення в адмінбудівлях, що розташовані в населених
пунктах з однаковим інвестиційним потенціалом.
 Назва об’єкта оцінки № 5: приміщення площею 21,2 м2 на другому
поверсі адміністративної будівлі. Балансоутримувач – Головне управління
статистики у Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька
обл., м. Красилів, вул. Булаєнка, 6а. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість
станом на 30.06.2016 – 48 569,18 грн. Розмір земельної ділянки – 950,0 м2.
Місце розташування земельної ділянки: Хмельницька обл., м. Красилів,
вул. Булаєнка, 6а. Цільове призначення земельної ділянки – землі громадського призначення. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 103 953,07
грн. Дата оцінки – 31.07.2016. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник
робіт з оцінки – Адвокат Кривінчук Олена Володимирівна. Подібними об’єктами
до об’єкта оцінки є: приміщення в адмінбудівлях, що розташовані в населених
пунктах з однаковим інвестиційним потенціалом.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію у запечатаному конверті з описом документів, що містяться у
конверті, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою
формою (додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); копії документів, в яких зазначено правовий статус претендента; копії документів,
що підтверджують право на виконання робіт з оцінки; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу 1 Положення (за наявності);
інформація про претендента (додаток 4 до Положення); 2) документи щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (абзац
другий пункту 4 Розділу 1 Положення, додаток 2 до Положення); 3) конкурсна
пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, а також строку виконання робіт.
Враховуючи лист ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 «Щодо показників
середніх значень ціни надання послуг з оцінки майна у першому кварталі 2016
року» по даним об’єктах пропонується врахувати середню максимальну ціну
послуг з оцінки майна – 1725,4 грн (приміщення, майданчики).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 29000,
м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, каб. № 10. Телефони для довідок: (0382)
72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору з кадрової роботи,
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи
зі ЗМІ РВ ФДМУ по Хмельницькій області (каб. № 1) до 12 серпня 2016 року
(включно) до 15.30.
Конкурс відбудеться 18 серпня 2016 року о 10.00 у РВ ФДМУ
по Хмельницькій області за адресою: 29000, м. Хмельницький,
вул. Соборна, 75.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежних оцінок 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
Площа,
Платник робіт з
Адреса об’єкта оцінки Балансоутримувач
з/п об’єкта оцінки м2
оцінки об’єкта
1 Нежитлове
5,2 м. Київ, просп. Пере- ДП «Укрсервіс
ФОП Лук’янчук
приміщення
моги, 14
Мінтрансу»
А. М.

Орієнтовна
дата оцінки
31.05.16

 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
№
Назва
Площа,
Адреса
Платник робіт
Балансоутримувач
з/п об’єкта оцінки
м2
об’єкта оцінки
з оцінки об’єкта
1 Нежитлове
151,3 м. Київ, вул. Б.
Українське наГО «Трансперенприміщення
Хмельницького, 8/16 ціональне інфор- сі Інтернешнл
маційне агентство Україна»
«Укрінформ»
2 Нежитлове
117,3 м. Київ, вул. Сими- Національний авіа- ФОП Черненко
приміщення
ренка, 1
ційний університет Ю. М.
3 Нежитлове
213,03 м. Київ, вул. Політех- НТУУ «Київський
ТОВ «Київфудприміщення та (у т. ч. нічна, 41
політехнічний ін- Сервіс»
майданчик з
38,4 та
ститут»
бетонного по- 174,63)
криття
4 Частина даху
12,0 м. Київ, вул. Дми- ДП «Національний ПрАТ «МТС Україна»
трівська, 27
цирк України»
5 Частина даху
10,0 м. Київ,
Державний універ- ПрАТ «МТС Україна»
вул. Солом’янська, 7 ситет телекомунікацій
6 Нежитлове
39,7 м. Київ, вул. Верх- ДНУ «НПЦ ПКМ»
ТОВ «Чайка Фуд»
приміщення
ня, 5
7 Нежитлове
6,0 м. Київ, вул. Попу- ДП «Укргеоінформ» ФОП Чернецька
приміщення
дренка, 54
ім. А. В. Шаха
О. О.

Орієнтовна
дата оцінки
31.07.16

31.07.16
31.07.16

31.07.16
31.07.16
31.07.16
31.07.16

⇒
1 серпня 2016 року

8
№
Назва
Площа,
Адреса
з/п об’єкта оцінки
м2
об’єкта оцінки
8 Нежитлове
329,9 м. Київ, вул. Лаврприміщення
ська, 4
9 Нежитлове
85,3 м. Київ, вул. Фізприміщення
культури, 1
10 Нежитлове
приміщення
11 Нежитлове
приміщення

5,0

м. Київ, бульв. Л.
Українки, 26а
22,4 м. Київ, просп. Перемоги, 50

Платник робіт
Орієнтовна
з оцінки об’єкта дата оцінки
ДП «Укрінвестбуд» ТОВ «Мастер клас» 31.07.16
Балансоутримувач

Національний уні- ФОП Левчик К. О.
верситет фізичного
виховання і спорту
України
ДП «НДПІ містобу- ФОП Асташев О. Є.
дування»
ДВ «Преса України» ПП «ЮКГ Твінс
Компані»

31.07.16

28,5

м. Київ, вул. Братська, 12

31.07.16

для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Площа,
Адреса об’єкта
м2
оцінки
1 641,2 м. Київ, вул. Мельникова, 42
211,9 м. Київ, вул. Ле(у т. ч. ніна, 2
86,6)

6 Нежитлове приміщення

31.07.16

 3. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості

№ Назва об’єкта
з/п
оцінки
1 Нежитлове приміщення
2 Нерухоме
майно (у т. ч.
асфальтований
майданчик)
3 Частина нерухомого майна

№ Назва об’єкта Площа,
Адреса об’єкта
з/п
оцінки
м2
оцінки
4 Частина неру4,3 м. Київ, вул. Народхомого майна
ного Ополчення, 5а
5 Частина неру6,0 м. Київ, вул. Котельхомого майна
никова, 29/18

Балансоутримувач

Платник робіт з Орієнтовна
оцінки об’єкта дата оцінки
Національна телеком- ТОВ «ЄС Про31.08.26
панія України
дакшен Груп»
Бортницьке міжрайон- ФОП Парішкура 30.06.26
не управління водного В. В.
господарства ім. Гаркуші М. А.
14,0 м. Київ, вул. Лукаше- Державний економіко- ФОП Рудюк
31.05.26
вича, 19
технологічний універ- М. В.
ситет транспорту

Продовження таблиці
Платник робіт з Орієнтовна
оцінки об’єкта дата оцінки
ГУ Міндоходів у Київ- ФОП Гринь
30.09.26
ській області
Л. М.
Державний економіко- ФОП Рудюк
31.05.26
технологічний універ- М. В.
ситет транспорту
КДАВТ ім. П.
ТОВ «Досаф»
31.08.16
КонашевичаСагайдачного

Балансоутримувач

Конкурси відбудуться 15 серпня 2016 року о 15.00 в РВ ФДМУ
по м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для
довідок 281-00-32.
Документи приймаються до 12.30 8 серпня 2016 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-32.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті
з описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт
оцінки окремо. Претенденти, що подали документи на конкурсний відбір
СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД
допущені не будуть.
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 15 серпня 2016 року».
Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.

Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за
встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки нежитлове приміщення (частина
нежитлового приміщення) та нерухоме майно (частина нерухомого майна)
є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки частина даху є: нерухоме майно
для розміщення оператора стільникового зв’язку та рекламних носіїв.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки частина асфальтованого майданчика та майданчик з бетонного покриття є: майданчик.
Продовження рубрики на стор. 10

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

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

Назва органу
управління

1 Фонд державного
майна України

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

найменування

05393116, ПАТ «Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний за- Частини нежитловод», 49081, м. Дніпропетровськ, вул. Столєтова, 21
вого приміщення

реєстровий номер майна

місцезнаходження

5393116.80.ААББВВ909 м. Дніпропетровськ,
вул. Косіора, 27к

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
вартість майна за неза- максимально можлимета використання
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
21,0 (7,0+10,0+4,0)
123 887,00
2 роки 364 дні
Інше використання державного майна (надання послуг з навчання на курсах і в гуртожитках, здійснення культурно-виховної діяльності, надання послуг щодо проведення
культурно-масових заходів та розміщення обладнання для передачі звітності через РРО)
загальна площа, м2

Заяви про оренду зазначеного об’єкта 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 об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

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

1 Міністерство освіти 02543087, ДНЗ «Слов’янський професійний художній ліцей»,
і науки України
84116, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Волзька, 125

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
вартість майна за
максимально можливий
загальна площа, м2
мета використання
незалежною оцінкою, грн
строк оренди
Нежитлові вбудовані приміщення другого повер- 02543087.1.ЮГИСТТ005 Донецька обл., м. Слов’янськ,
99,8
138 465,00 станом на 31.03.2016
2 роки 11 місяців
Розміщення цеху з виготовлення керамічху будівлі учбово-виробничих майстерень
вул. Волзька, 125
них виробів (інше використання майна)
найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18, РВ ФДМУ по Донецькій області. Заяви
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місця знаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право
його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (057) 704-17-36.

ЛЬВІВСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Львівській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за незалежною максимально можливий
мета використання
площа, м2
оцінкою, грн
строк оренди
1 Міністерс��������
тво обо���� 08006864, Державне підприємство Міністерства оборони України «Львівський завод збір- Нежитлові приміщення в будівлі виробниІнформація відсутня м. Львів, вул. Городоцька, 222 697,61
2 356 400,00
2 роки 364 дні
Розміщення виробництва поліграфічної
рони України
них конструкцій», 79040, м. Львів, вул. Городоцька, 222, тел. 262-38-87, 262-39-03
чого корпусу
станом на 30.04.2016
продукції (інше використання майна)
2 Міністерство освіти 00492990, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій Частина нежитлового приміщення № ІХ на 00492990.4.БЕШСНП9542 м. Львів, вул. Левицького,67а
3,0
45 700,00
2 роки 364 дні
Розміщення суб’єкта господарювання,
і науки України
ім. С. З. Гжицького, м. Львів, вул. Пекарська, 50, тел.(032) 260-28-89
третьому поверсі гуртожитку
станом на 31.05.2016
що надає побутові послуги
3 Міністерство освіти 00492990, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій Частина нежитлового приміщення № 195 00492990.4.БЕШСНП9541 м. Львів, вул. Туган3,0
45 700,00
2 роки 364 дні
Розміщення суб’єкта господарювання,
і науки України
ім. С. З. Гжицького, м. Львів, вул. Пекарська, 50, тел. (032) 260-28-89
на другому поверсі гуртожитку № 3
Барановського,13
станом на 31.05.2016
що надає побутові послуги

№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ ФДМУ по Львівській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс
на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

МИКОЛАЇВСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Миколаївській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
Назва органу управління
з/п
1 Державне агентство водних
ресурсів України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
–
вул. Бригадна, 57в,
32,0
56 800,00
2 роки 11 місяців
Розміщення антенно-щоглової
м. Миколаїв
споруди

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
03562282, Жовтневе управління водного господарства, 54050, м. Мико- Частина бетонного
лаїв, вул. Бригадна, 44а, тел. (0512) 59-03-95
замощення

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, РВ ФДМУ по
Миколаївській області (6-й поверх, кімн. 37-38 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 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

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

найменування

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2
ною оцінкою, грн
вий строк оренди
02547145.1.ИРЕВЛП301 Рівненська обл., м. Берез96,7;
191 756,00;
2 роки 11 місяців Розміщення швейного ательє (побутове
не, вул. Ціолковського, 2
53,2
115 444,00
обслуговування населення)

реєстровий номер майна

1 Міністерство освіти 02547145, ДПТНЗ «Березнівське вище професійне училище», 34600, Рівнен- Приміщення другого поверху навчально-виробничої майстерні;
і науки України
ська обл., м. Березне, вул. Ціолковського, 2, тел. (03653) 5-64-21
підсобне приміщення першого поверху навчального корпусу

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом 10 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) 26-66-75. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу управління

1 Державна казначейська
служба України

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

найменування

37344688, Управління Державної казначейської служби України у Тростянецькому районі Сумської області,
42600, Сумська обл., м. Тростянець, вул. Червоноармійська, 2, тел.: (05458) 5-17-58; 5-15-58

Нежитлове приміщення
гаражного боксу

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна за
площа, м2
незалежною оцінкою, грн
37344688.1.АААДЕГ530 Сумська обл., м. Тростянець,
40,2
–
вул. Вознесенська, 2

реєстровий номер майна

місцезнаходження

максимально можливий
мета використання
строк оренди
2 роки 364 дні
Розміщення автотранспорту

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській області. Заяви подаються в
окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Тернопільській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можлиплоща, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн вий строк оренди
1 Міністерство культури 21146541, Національний заповідник «Замки Тернопілля», 47302, Частина приміщень будівлі «Гаражі» вироб- 21146541.2.АААДДЛ310 вул. Незалежності, 8, м. Збараж, Тер47,2
74 600,00
2 роки 11 місяців
України
вул. Б. Хмельницького, 6, м. Збараж, тел. (03550) 2-42-47
ничої бази монастиря Бернардинів
нопільська обл.
2 Міністерство культури 21146541, Національний заповідник «Замки Тернопілля», 47302, Будівля «Газова рампа» виробничої бази
–
вул. Незалежності, 8, м. Збараж, Тер60,7
78 870,00
2 роки 11 місяців
України
вул. Б. Хмельницького, 6, м. Збараж, тел. (03550) 2-42-47
монастиря Бернардинів
нопільська обл.

№
з/п

На зва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

мета використання
Розміщення складу для зберігання гранітних виробів та
будівельних матеріалів
Розміщення майстерні для різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю

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».

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу управління

1 Державна пенітенціарна
служба України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса контактний телефон)
08564676, Дар’ївська виправна колонія Державної пенітенціарної
служби України в Херсонській області (№ 10)

найменування
Нежитлові приміщення на першому поверсі
триповерхової адмінбудівлі

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий нозагальна
вартість майна за незамісцезнаходження
мер майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
–
Херсонська обл., Білозерський р-н,
202,1
–
с. Дар’ївка, вул. Жовтнева, 193

максимально можлимета використання
вий строк оренди
2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що здійснює продаж
товарів підакцизної групи

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

1 серпня 2016 року

№ 61 (977)

9
ЧЕРКАСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п
1
2
3
4

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
Державна служба ста- 2357999, Головне управління статистики у Черкаській областистики України
ті, вул. О. Дашковича, 39, м. Черкаси, тел. (0472) 45-74-48
Міністерство інфра21389969, Черкаська дирекція УДППЗ «Укрпошта», вул. Байструктури України
ди Вишневецького, 34, м. Черкаси, тел. (0472) 32-18-38
Міністерство освіти і 02125622, Черкаський національний університет ім.
науки України
Б. Хмельницького, бульв. Шевченка, 81, м. Черкаси,
тел. (0472) 35-44-63
Міністерство економіч- 00209160, Державне підприємство «Черкаський державний
ного розвитку і торгівлі науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації в
України
хімічній промисловості», бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси,
тел. (0472) 45-27-63
Назва органу
управління

найменування

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлиплоща, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
02357999.1. АААДЕЖ381 вул. Новоселівська,1, м. Золотоно69,8
268 261,00
2 роки 364 дні
ша, Черкаська обл.
21560045.2400.АААЖЕК547 вул. Жовтнева, 141, с. Червона Сло18,9
32 500,00
1 рік
бода, Черкаський р-н, Черкаська обл.
02125622.76.К ШСССЛ004 вул. Дашковича, 24, м. Черкаси
5,0
31 040,00
2 роки 364 дні
реєстровий номер майна

Частина приміщень першого поверху будівлі
Частина нежитлового приміщення
будівлі відділення поштового зв’язку
Частина приміщення тамбура навчального корпусу № 4
Частина приміщень п’ятого поверху
п’ятиповерхової будівлі

–

місцезнаходження

бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси

120,48

431 800,00

2 роки 364 дні

мета використання
Розміщення аптеки, що реалізує готові ліки, та торговельного
об’єкта з продажу непродовольчих товарів
Розміщення офіса
Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів
Розміщення громадської організації на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить не
більш як 50,0 м2 та понад 50,0 м2, а також інші види діяльності в
офісних приміщеннях

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

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

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

Назва органу управління

1 Міністерство освіти і науки України
2
3
4

5
6

00493706, Національний університет біоресурсів і природокористування України, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15,
тел. (044) 527-82-42
Міністерство освіти і науки України 00493706, Національний університет біоресурсів і природокористування України, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15,
тел. (044) 527-82-42
Міністерство освіти і науки України 00493706, Національний університет біоресурсів і природокористування України, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15,
тел. (044) 527-82-42
Міністерство регіонального роз02497683, Державне видавництво «Український наукововитку, будівництва та житловодослідний і проектний інститут цивільного будівництва «УКкомунального господарства України РНДПІЦИВІЛЬБУД», просп. 40-річчя Жовтня, 50, м. Київ, 03039,
тел. (044) 257-10-79
Міністерство освіти і науки України 00493706, Національний університет біоресурсів і природокористування України, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15,
тел. (044) 527-82-42
Міністерство аграрної політики та
38516592, Державне підприємство «Спецагро», 01001, м. Київ,
продовольства України
вул. Хрещатик, 24, тел.: (044) 279-60-44, 279-58-66

7 Державна служба з питань праці
8 Міністерство освіти і науки України
9 Державний комітет телебачення і
радіомовлення України

найменування

реєстровий номер майна

Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення на першому поверсі будівлі гуртожитку № 1
Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення на першому поверсі будівлі гуртожитку № 7
Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення на третьому поверсі будівлі гуртожитку № 9
Нерухоме майно – нежилі приміщення на третьому поверсі адміністративної будівлі

00493706.2.ЦГЧВФИ253

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна
вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
м. Київ, вул. Генера2,0
20 500,00
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обла Родимцева, 3
станом на 30.04.2016
слуговування населення (встановлення пральних машин)
місцезнаходження

00493706.2.ЦГЧВФИ259

м. Київ, вул. Ломоносова, 67

3,0

31 000,00
станом на 30.04.2016

2 роки 11 місяців

Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (встановлення пральних машин)

00493706.2.ЦГЧВФИ262

м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 1

2,0

19 800,00
станом на 30.04.2016

2 роки 11 місяців

Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (встановлення пральних машин)

02497683.1АААДДК939

м. Київ, просп. Голосіївський, 50

144,8

1 903 000,00
станом на 30.04.2016

2 роки 11 місяців

Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює проектні,
проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи

3,0

31 000,00
станом на 30.04.2016

2 роки 11 місяців

Розміщення суб’єкта господарювання що здійснює побутове обслуговування населення (встановлення пральних машин)

122,2

854 880,00
станом на 31.03.2016

2 роки 11 місяців

Проектно-конструкторські роботи по виготовленню експерементального БТРа для Збройних сил України

15,0

181 000,00
станом на 30.04.2016

2 роки 11 місяців

Розміщення громадської організації на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності

32,0

405 490,00
станом на 30.04.2016

2 роки 11 місяців

Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (пральня)

23,4

289 340,00
станом на 30.04.2016

2 роки 11 місяців

Розміщення офіса

Нерухоме майно – частина нежитло- 00493706.2.ЦГЧВФИ256 м. Київ, вул. Бурвого приміщення на першому повермистенка, 4
сі будівлі гуртожитку № 4
Нерухоме майно – нежитлові при- 38516592.2.МШИМУЕ1136; м. Київ, вул. Механіміщення: закрита стоянка літ. «Г»;
38516592.2.МШИМУЕ1138 заторов, 6
бокс – гараж літ. «В»
21609797, Державна установа «Національний науково-дослідний Нерухоме майно – нежитлове при–
м. Київ,
інститут промислової безпеки та охорони праці», м. Київ,
міщення на першому поверсі будівлі
вул. Вавилових,13
вул. Вавилових,13, тел. 440-99-55
01132330, Національний авіаційний університет, 03058, м. Київ, Нерухоме майно – нежилі при01132330.1.КАТГНП030 м. Київ, вул. Ніжинпросп. Космонавта Комарова, 1, тел./факс (044) 497-51-51,
міщення на 1-му поверсі гуртоська, 29
408-30-27
житку № 7
02473145, Державне підприємство «Державне спеціалізоване ви- Нерухоме майно – нежиле примі02473145.2.ЮЮХКЛР568 м. Київ, вул. Обсердавництво «Техніка», 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 25, тел./ щення на п’ятому поверсі будівлі
ваторна, 25
факс (044) 272-10-90

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

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ НА ПРАВО ОРЕНДИ МАЙНА
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 місцезнаходження: група інвентарних об’єктів –
гідротехнічні споруди, а саме: став № 1, Ківерцівський р-н, смт Цумань;
став № 2н, Ківерцівський р-н, смт Цумань; став № 2в, Ківерцівський р-н,
смт Цумань; став № 3, Ківерцівський р-н, смт Цумань; зимувальні стави Цумань,
смт Цумань; стави дільниці Олика, Ківерцівський р-н, смт Олика; став Лісовий,
Ківерцівський р-н, с. Берестяне; ст. Богуславка, Ківерцівський р-н, смт Цумань;
ст. Зимувальні № 2, Ківерцівський р-н, смт Цумань; ст. Путилівський; ст.
Гайковий, Ківерцівський р-н, смт Цумань; виросні стави Олика, Ківерцівський
р-н, смт Олика за адресою: Волинська обл., Ківерцівський р-н, смт Цумань,
с. Берестяне, смт Олика, с. Башлики (Дубищенська сільська рада), с. Залісоче
та с. Горянівка (Дідичівська сільська рада).
Об’єкт оренди перебуває на балансі: Державного підприємства
«Укрриба».
Орган управління: Державне агентство рибного господарства України
(Держрибагентство).
Вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
30.04.2016 становить 1 650 000,00 грн без ПДВ.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – червень 2016 р. становить 13 736,22 грн (без ПДВ), який визначений відповідно до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорцій її розподілу, затвердженої постановою КМУ № 786 від 04.10.1995, зі
змінами, виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про оцінку та орендної ставки 10 %.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції. Індексація орендної плати у 2016 році проводиться відповідно
до вимог частини прикінцевих положень Закону України «Про Державний
бюджет України на 2016 рік».
Основні умови проведення конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати порівняно зі стартовою орендною платою.
2. Цільове використання майна – рибогосподарська діяльність.
3. Строк оренди – 2 роки 364 дні з можливістю подальшої пролонгації у разі
належного виконання умов договору відповідно до встановленого порядку.
4. Своєчасна і в повному обсязі сплата орендної плати до державного
бюджету та балансоутримувачу (щомісяця до 15 числа місяця, наступного
за звітним) з урахуванням індексу інфляції.
5. Обов’язкова сплата завдатку у розмірі тримісячної орендної плати.
Розмір завдатку включає суму сплаченого гарантійного внеску, перерахованого для участі в конкурсі, та різницю між тримісячною, встановленою за
результатами конкурсу орендною платою і гарантійним внеском. Завдаток
підлягає до сплати протягом місяця з дати укладення договору оренди.
6. 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.
7. Заборона приватизації та передачі в суборенду об’єкта оренди.
8. Зобов’язання орендаря щодо використання орендованого майна відповідно до чинних Правил технічної експлуатації гідротехнічних споруд рибоводних господарств, затверджених наказом Державного департаменту
рибного господарства України від 13 січня 2004 року № 6.
9. Зобов’язання орендаря щодо дотримання належних екологічних умов
експлуатації об’єкта оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню,
утримання майна в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі
його в оренду.
10. Дотримання правил охорони праці та техніки безпеки.
11. Зобов’язання орендаря погоджувати з орендодавцем, балансоутримувачем та органом, уповноваженим управляти державним майном, здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна, внесення змін до складу орендованого майна, проведення його реконструкції тощо, що зумовлює
підвищення його вартості за власний рахунок.
12. У разі потреби, проводити поточний, капітальний та інші види ремонту об’єкта оренди за власний рахунок орендаря. Поліпшення орендованого майна, здійснені орендарем за власний рахунок, які можна відокремити
від орендованого майна не завдаючи йому шкоди, визнаються власністю
орендаря. Поліпшення орендованого майна, які неможливо відокремити від
орендованого майна без заподіяння йому шкоди (невід’ємні поліпшення), у
разі припинення або розірвання договору оренди, компенсації не підлягають і є власністю держави.
13. Зобов’язання орендаря у разі погіршення стану або втрати (повної або
часткової) орендованого майна з вини орендаря відновити майно або відшкодувати збитки балансоутримувачу у разі неможливості його відновлення.
14. Орендарю виготовити паспорти рибогосподарських технологічний водойм протягом 3 місяців після укладення договору оренди та надати
протягом 10 днів з дати розробки копію паспорта орендодавцю, балансоутримувачу та територіальному органу Державного агентства рибного господарства України.
15. Наявність у претендента позитивного досвіду використання цього або
подібного майна для ведення рибного господарства з додержанням правил
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технічної експлуатації гідротехнічних споруд рибоводних господарств за останні 3 роки з наданням документального підтвердження здійснення такої діяльності (копії звітів за формою № 1-А риба (річна), 1- риба (квартальна, річна).
16. Наявність у претендента відповідного КВЕДу щодо рибогосподарського виду діяльності.
17. Наявність у штаті спеціаліста з риборозведення або найманого працівника (для фізичних осіб – підприємців) та надання підтвердних документів.
18. Проведення щорічних протиповеневих заходів та дотримання правил
технічної експлуатації гідротехнічних споруд рибоводних господарств.
19. Розроблення виробничої програми використання державного майна з дотриманням рибопродуктивності відповідно до встановлених зон аквакультури.
20. Подання необхідної статистичної та галузевої звітності.
21. Своєчасне подання балансоутримувачу та орендодавцю статистичних
звітів про вилов риби за формою 1-риба (квартальна, річна), галузевих звітів
за формою № 1А-риба (річна) щодо виробництва продукції аквакультури.
22. На вимогу орендодавця та балансоутримувача надавати їм необхідну
інформацію щодо об’єкта оренди та забезпечувати умови для здійснення
контрольних заходів виконання орендарем умов договору.
23. Відшкодування переможцем конкурсу коштів за виконану незалежну
оцінку платнику оцінки протягом 10 календарних днів з дати укладення договору оренди згідно з представленою копією платіжного доручення з відміткою обслуговуючого банку про сплату коштів тощо.
24. Протягом місяця після укладення договору оренди розробити та
подати балансоутримувачу і орендодавцю виробничу програму використання державного майна із дотримання рибопродуктивності відповідно
до зон аквакультури, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30 жовтня 2013 року № 45, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 лютого 2013 року за № 240/22772.
Застосувати спеціальні форми первинної документації в галузлі аквакультури, затверджені наказом Міністерства аграрної політики та продовольства
України від 19 червня 2012 року № 362, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 липня 2012 року № 1126/21438.
25. Протягом 15 робочих днів з дати укладення договору оренди укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір про відшкодування
експлуатаційних витрат балансоутримувача та інших витрат, пов’язаних з
виконання умов договору оренди.
26. Орендарю забезпечити доступ до об’єктів оренди орендодавцю
спільно з балансоутримувачем для проведення ситематичних обстежень
державного нерухомого майна (об’єкта оренди) з метою встановлення його
стану та цільового використання.
27. Претенденти, які бажають взяти участь у конкурсі, повинні сплатити
гарантійний внесок у розмірі 70 % тримісячної стартової орендної плати та надати до регіонального відділення підтвердні документи про його сплату разом
з іншими документами, необхідними для участі у конкурсі. Гарантійний внесок
має бути перерахований за реквізитами: одержувач: РВ ФДМУ по Волинській
області, код за ЄДРПОУ одержувача 13347870 , р/р № 37315048004566, МФО
820172, банк: ДКСУ м. Київ; призначення платежу: «Гарантійний внесок за
участь у конкурсі з оренди державного нерухомого майна».
28. При укладенні договору оренди з переможцем конкурсу сума гарантійного внеску зараховується йому, як виконання зобов’язання за договором
оренди (складова завдатку). Особам, які не стали переможцем конкурсу, сума
гарантійного внеску підлягає поверненню у 30-денний термін з дати затвердження результатів конкурсу на рахунки, вказані учасниками конкурсу.
29. Непідписання переможцем конкурсу протоколу відкритого засідання конкурсної комісії за участю учасників конкурсу щодо передачі в оренду
державного нерухомого майна та подальшого непідписання договору оренди нерухомого державного майна, відповідно, будуть розцінюватись орендодавцем, як відмова від їх підписання. При цьому, кошти, сплачені в якості
гарантійного внеску, поверненню не підлягають та зараховуються в рахунок
поповнення Державного бюджету України.
30. Переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає особисто орендодавцю
підписаний договір оренди.
Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір
орендної плати за базовий місяць розрахунку при обов’язковому забезпеченні інших умов конкурсу.
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 5 % початкової плати торгів.
Питання користування земельними ділянками під об’єктами оренди переможець конкурсу вирішує самостійно після укладення договору оренди
відповідно до вимог чинного законодавства.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його
розташування.
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, зазначеними у проекті договору (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 по-

становою 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 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 сектору організаційно-адміністративного забезпечення 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 проведений о 10.00 на 21-й календарний день з
дати опублікування цієї інформації у газеті «Відомості приватизації» в
РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: 43027, Волинська обл.,
м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 815.
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.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про проведення
конкурсу на право укладення договору оренди
нерухомого державного майна
Адреса
Об’єкт оренди, площа (м2)
об’єкта оренди
м. Кривий Ріг,
Частина нежитлового вбудовул. ХХІІ Партз’їзду, ваного приміщення площею
10
150,0 м2

Базова орендна плата без ПДВ
(червень 2016 року) за умови використання
4 478,70 грн, з метою розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім
товарів підакцизної групи

Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта оренди.
2. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням.
3. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. Компенсація переможцем конкурсу витрат, пов’язаних з проведенням
незалежної оцінки об’єкта оренди.
5. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 15
числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції.
6. 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 10 днів з моменту підписання договору оренди завдаток в
розмірі відповідного відсотку 3-місячної базової орендної плати на розрахунковий рахунок Державного казначейства за місцем реєстрації переможця конкурсу.
7. Своєчасне здійснення за власний рахунок 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. Майно передається в оренду без права приватизації та передачі
його в суборенду.
13. Орендодавець має право (у т. ч. за ініціативою балансоутримувача)
вимагати розірвання договору за умови, якщо орендар: користується майном не за призначенням; передав орендоване майно у користування іншій
особі; своїми діями створює загрозу пошкодження майна; не сплачує або
несвоєчасно сплачує орендну плату; не застрахував орендоване майно; не
виконав зобов’язання щодо внесення завдатку; перешкоджає у проведенні
перевірки використання, збереження майна. заборгованість за договором
більше 3 місяців.

⇒
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Конкурс відбудеться в кімн. 2 о 10.00 через 21 календарний
день з дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» в РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою:
м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6.
Для участі в конкурсі учасники конкурсу подають на розгляд конкурсної комісії матеріали відповідно до пункту 7 Порядку проведення конкурсу
на право оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від
31.08.2011 № 906, а саме:
заяву про участь у конкурсі із зазначенням мети використання; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, та інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб – підприємців; 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.
Конкурсні пропозиції подаються в окремому непрозорому конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу або за підписом
на зворотному боці конверта (для фізичних осіб, які працюють без печатки).
Заяви на участь у конкурсі приймаються протягом 15 календарних днів
з дати опублікування інформації в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6. За додатковою інформацією
звертатись за тел.: (056) 744-34-53; 744-34-52.

МИКОЛАЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про проведення
конкурсу на право укладення договору оренди
нерухомого державного майна
 Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: державне нерухоме
майно – нежитлові приміщення першого поверху п’ятиповерхової
будівлі площею 26,1 м2 за адресою: просп. Миру, 22, м. Миколаїв.
Балансоутримувач: ДП «Житлобуд». Орган управління майном: Українська
кооперативно-державна корпорація по агропромисловому будівництву
«Украгропромбуд».
Ринкова вартість майна згідно з висновком про вартість на 30.04.2016
становить 68 240,00 грн без ПДВ.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку – липень 2016 р. становить 1 023,60 грн без ПДВ при використанні
орендованого майна для здійснення торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами.
Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за
використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди – липень 2016 року, яка без урахування
ПДВ становить 1 023,60 грн.
2. Використання орендованого майна для здійснення торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами.
3. Термін дії договору оренди – 2 роки 364 дні.
4. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до
15 числа місяця, наступного за звітним).
5. Внесення завдатку у розмірі, не меншому ніж 3-місячна орендна плата, протягом місяця після підписання договору оренди, який зараховується
в рахунок плати за останні 3 місяці оренди.
6. Зобов’язання орендаря щодо підтримання належних умов експлуатації, ефективного використання, збереження об’єкта оренди, забезпечення
пожежної безпеки.
7. Зобов’язання орендаря протягом місяця після підписання договору
оренди укласти з балансоутримувачем договір про відшкодування експлуатаційних витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна, надання комунальних послуг орендарю та відшкодування податку на землю.
8. Своєчасне виконання поточного та інших видів ремонту за рахунок
орендаря без компенсації витрат на їх здійснення.
9. Страхування орендарем протягом місяця з дати укладення договору оренди державного нерухомого майна на користь балансоутримувача.
Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк
оренди майно було застрахованим.
10. Компенсація переможцем конкурсу витрат на проведення незалежної оцінки та публікації в місцевій пресі про проведення конкурсу протягом
10 календарних днів з моменту укладення договору оренди.
Основним критерієм визначення переможця конкурсу є максимальний
розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання інших
умов конкурсу.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії такі документи:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс. Якщо претендент вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для
оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції
відповідно до умов конкурсу; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім
розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження
представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів, завірену належним чином копію звіту про фінансові результати
претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за
останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію
виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларації про
доходи або звіту суб'єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Конкурсні пропозиції (проект договору оренди), крім розміру орендної
плати, пропозиція щодо якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу, подаються в окремому непрозорому конверті з написом «На
конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (за наявності).
Заяви на участь у конкурсі з пакетами документів до них приймаються
за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, РВ ФДМУ по Миколаївській області (6-й поверх, кімн. 37-38).
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 робочих дні до
початку проведення конкурсу.
Конкурс відбудеться через 20 календарних днів з дати публікації
цієї інформації з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону в конференц-залі РВ ФДМУ по
Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й
поверх, початок об 11.00.

Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію щодо умов конкурсу можна отримати у відділі
оренди державного майна (кімн. 24-27) РВ ФДМУ по Миколаївській області
або за тел.: (0512) 47-04-18, 47-89-82 з 9.00 до 18.00 (крім вихідних).

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про проведення конкурсу на право
оренди нерухомого державного майна
 Назва об’єкта оренди: одноповерхова будівля для господарських
потреб, інв. № 1031000261, загальною площею 21,86 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Пушкінська, 85, що перебуває на балансі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку
на 22.03.16, становить 132 340,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий
місяць оренди – червень 2016 року, яка без урахування ПДВ становить
1 985,10 грн при орендній ставці 18 %, виходячи з ринкової вартості згідно
зі звітом про незалежну оцінку. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції. На період 2016 рік орендна плата
не підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції відповідно до пункту
9 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про державний бюджет
України на 2016 рік» № 928-VIII від 25.12.15.
2. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення торговельного
об’єкта з продажу непродовольчих товарів.
3. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням
згідно з договором оренди.
4. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
5. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому
учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий
місяць оренди за інших рівних умов.
6. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку замовникові оцінки протягом 7 календарних днів з
моменту оголошення його переможцем конкурсу під час відкритого засідання конкурсної комісії.
7. Переможець конкурсу зобов’язаний укласти договір оренди протягом 20 календарних днів з моменту оголошення його переможцем конкурсу під час відкритого засідання конкурсної комісії з підписанням протоколу
переможцем конкурсу.
8. Строк дії договору оренди – 1 рік. Подальше використання орендованого майна буде здійснюватися відповідно до вимог чинного законодавства.
9. Заборона суборенди та приватизації орендованого майна.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії
такі документи:
заяву про участь у конкурсі (у т. ч. обов’язково зазначити поштову адресу
з індексом та контактний номер телефону претендента); конкурсні пропозиції
щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати;
відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження
представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати
претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за
останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки
або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб
– підприємців; завірену належним чином копію декларації про доходи або
звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного
податку (за останній звітній період) відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ
від 31.08.11 № 906 та враховуючи наказ ФДМУ «Про затвердження Переліку
документів, які подаються орендодавцеві для укладання договору оренди
майна, що належить до державної власності» від 15.02.13 № 201.
Документи від претендентів на участь у конкурсі (крім пропозиції щодо
розміру орендної плати), які розглядаються на засіданні конкурсної комісії з метою формування списку учасників, подаються за 7 робочих днів (до
13.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону у конвертах з написом «На конкурс – оренда» з відбитком печатки претендента
(за наявності) із зазначенням назви претендента і об’єкта оренди (адреса,
площа, назва балансоутримувача) та дати і номера газети «Відомості приватизації», в якій опублікована інформація про об’єкт оренди, за адресою:
м. Харків, вул. Гуданова, 18.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону буде проведено о 10.00 на 21-й календарний день з дня опублікування цієї інформації в газеті «Відомості
приватизації».
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені
особи подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому
засіданні конкурсної комісії за участю учасника конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хв.
до початку проведення конкурсу.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на
право оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від
31.08.11 № 906.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні та години за місцем
його розташування. Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у РВ ФДМУ по Харківській області (відділ оренди) за адресою:
м. Харків, вул. Гуданова, 18, кімн. 413.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
про проведення конкурсу на право оренди
нерухомого державного майна
 Назва об’єкта та місцезнаходження: гараж площею 305,6 м2,
що перебуває на балансі ДП «Великокопанівське лісомисливське господарство», за адресою: Херсонська обл., Цюрупинський р-н, с. Великі
Копані, вул. Леніна, 3а. Орган управління: Державне агентство лісових ресурсів України.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою на 29.02.2016 становить 98 455,00 грн (дев’яносто вісім тисяч чотириста п’ятдесят п’ять гривень 00 копійок).
Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою за
базовий місяць розрахунку – лютий 2016 року становить 1 640,92 грн (одна
тисяча шістсот сорок гривень 92 копійки) без урахування ПДВ.

2. Мета оренди – розміщення СТО та надання послуг з оброблення металевих виробів.
3. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 15
числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції.
4. Сплата орендної плати повинна забезпечуватись у вигляді завдатку в
розмірі орендної плати за один місяць оренди. Для розрахунку суми цього завдатку використовується розмір орендної плати за базовий місяць оренди з
урахуванням результатів конкурсу. Завдаток сплачується на відповідні рахунки
до Державного бюджету та балансоутримувачу у співвідношенні 70 % до 30 %
протягом місяця з моменту укладення договору оренди. Внесений завдаток
підлягає зарахуванню в рахунок платежу за останній місяць оренди.
5. Забезпечення страхування об’єкта оренди на весь період оренди. У
разі порушення умов страхування орендованого майна орендар сплачує
до державного бюджету штраф у розмірі 1 500,00 грн (одна тисяча п’ятсот
гривень).
6. Забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його
пошкодженню і псуванню, підтримування майна в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримування
орендованого майна в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснення
заходів протипожежної безпеки.
7. Своєчасне здійснення за власний рахунок капітального, поточного та
інших видів ремонту орендованого майна. Ця умова договору не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень орендованого майна і не тягне за
собою зобов’язання орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень.
У разі, якщо орендар подає заяву на погодження орендодавцем здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна, він зобов’язаний надати звіт
за результатами експертизи кошторисної частини проектної документації
на здійснення невід’ємних поліпшень.
8. Несення відповідальності за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством. Виконання та дотримування заходів протипожежної безпеки.
9. Заборона приватизації об’єкта оренди та передачі його в суборенду.
10. Вартість невід’ємних поліпшень орендованого майна, здійснених
орендарем за період оренди, не підлягає компенсації.
11. Укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов повинен
відповідати типовому договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності.
12. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати замовнику витрати
на проведення незалежної оцінки протягом 10 календарних днів з моменту
укладення договору оренди.
13. Термін дії договору оренди – 1 рік з подальшою пролонгацією згідно з чинним законодавством України за умови виконання орендарем всіх
обов’язків згідно з договором оренди.
14. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком, який становить 10 % від найбільшого розміру орендної плати, запропонованого учасниками в конкурсних пропозиціях.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону. Основним критерієм визначення
переможця є максимальний розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Стартова орендна плата визначається згідно з Методикою розрахунку
орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженою
постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 року № 786.
Для участі у конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії матеріали відповідно до п. 7 Порядку проведення конкурсу на право оренди
державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 31.08.2011 № 906, а саме:
заяву про участь у конкурсі; проект договору оренди з пропозицією щодо
виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно
якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з претендентом; відомості про претендента.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та
м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47 о 14.00
через 20 календарних днів після опублікування інформаційного повідомлення у газеті «Відомості приватизації».
Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів – за 3 робочих
дні до проведення конкурсу.
У разі, якщо дата проведення конкурсу припадає на неробочий чи святковий день, то днем проведення конкурсу вважається наступний за вихідними чи святковими днями робочий день.
Конкурсні документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються до підрозділу орендодавця, який відповідно до своїх функцій здійснює реєстрацію вхідної кореспонденції, у конвертах з написом «На конкурс»
з відбитком печатки претендента. Документи приймаються за адресою:
м. Херсон, просп. Ушакова, 47. Додаткову інформацію можна отримати за
тел. (0552) 26-22-18.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про підсумки конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
Переможець конкурсу на право
оренди державного майна
(ідентифікаційний код юридичної особи)
1 Нежитлове приміщення № 41 площею ДП «Міжнародний ТОВ «Аптечне об’єднання «БІОКОН»
16 м2 та частина приміщення № 40
аеропорт «Бо(34539443)
площею 2,5 м2 на 1-му поверсі паса- риспіль»
жирського термінала «D» за адресою:
Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт

№
з/п

Інформація про об’єкт оренди

Балансоутримувач

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про підсумки конкурсу
на право укладення договору оренди нерухомого державного
майна, що відбувся 20.07.2016
За результатами конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону на право укладення
договору оренди нерухомого державного майна, що обліковується на
балансі Одеської митниці Державної фіскальної служби, а саме: асфальтованого покриття в пункті пропуску через державний кордон «Кучурган –
Первомайськ», інв. № 10332148, загальною площею 25,0 м2 за адресою:
Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Кучурган конкурсною комісією прийнято рішення укласти договір оренди з ТОВ «АЕРОПОРТ КИЇВ КАРГО»
(код за ЄДРПОУ 36406879).
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу на право оренди
нерухомого державного майна, що відбувся 20.07.2016
За результатами засідання конкурсної комісії на право оренди державного майна – нежилих приміщень на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі
навчального корпусу загальною площею 48,75 м2, що перебувають на балансі державного вищого навчального закладу «Київський електромеханічний
коледж», за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 35 прийнято рішення укласти договір оренди з фізичною особою – підприємцем Погребною
Оксаною Василівною (ідентифікаційний номер 2823015307).

КОНКУРСИ З відбору суб’єктів оціночної діяльності
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
Продовження. Початок рубрики на стор. 3-8

підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 31.03.2016

За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцями визнано:
ТОВ «Національна експертно-правова группа» на виконання робіт з оцінки
об’єктів оренди:
нежитлового приміщення № 64 загальною площею 48,1 м2, вбудованого в четвертий поверх чотириповерхової будівлі учбового корпусу (літ. А-4), за адресою:
м. Запоріжжя, вул. Музична, 2а. Балансоутримувач майна: Філія «Запорізький
державний обласний навчально-курсовий комбінат» Українського державного
підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс». Вартість виконання робіт з оцінки – 4 050,00 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 3 календарних дні від дати підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди;
вбудованої в сьомий поверх будівлі гуртожитку № 4 (літ. А-9) частини нежитлового приміщення сушарні № 2 (приміщення XCI) загальною площею 4,0 м2
за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 24;
вбудованої в перший поверх будівлі гуртожитку № 3 (літ. А-9) частини нежитлового приміщення роздягальні № 44 загальною площею 4,0 м2 за адресою:
м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 22. Балансоутримувач майна: Державний вищий
навчальний заклад «Запорізький національний університет». Вартість виконання
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робіт з оцінки – 4 050,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 3 календарних дні
від дати підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди;
нежитлових приміщень одноповерхової нежитлової будівлі (літ. А-1; приміщення з № 1-2 та частини коридору № 1-1) загальною площею 16,6 м2. Балансоутримувач майна: Запорізька дирекція Українського державного підприємства
поштового зв’язку «Укрпошта». Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл.,
Мелітопольський р-н, с. Костянтинівка, пров. Ковпака, 9/2. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 050,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 3 календарних дні від
дати підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди;
вбудованого нежитлового приміщення № 10 першого поверху будівлі автомайстерні (інв. 0070) загальною площею 62,8 м2. Балансоутримувач майна: ДП
«Запорізький державний авіаційний ремонтний завод «МіГремонт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 124. Вартість виконання робіт
з оцінки – 4 050,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 3 календарних дні від дати
підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди;
вбудованих в перший поверх одноповерхової окремо розташованої будівлі
(літ. Е-1) з прибудовою (літ. е`-1) нежитлових приміщень № 1, № 2, № 3, № 4 загальною площею 344,2 м2. Балансоутримувач майна: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, 19. Вартість виконання робіт з
оцінки – 4 050,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 3 календарних дні від дати
підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди.
ПП «Консалтингова фірма «Експоком» на виконання робіт з оцінки об’єктів
оренди:
нежитлових приміщень з № 114 до № 125 включно, з № 128 до № 130 включно
першого поверху будівлі головного корпусу (літ. А-3-4, А3-2, А4, А5), нежитлових

приміщень № 2, 13, 14, з № 44 до № 49 включно, № 51 підвального поверху будівлі
головного корпусу (літ. А-3-4, А3-2, А4, А5) площею 599,1 м2;
нежитлових приміщень № 174, 175 першого поверху будівлі головного корпусу
(літ. А-3-4, А3-2, А4, А5) площею 80,3 м2;
частини нежитлового приміщення № 1 (у складі частин приміщень № 1, № 2, з
№ 4 до № 11 включно), нежитлового приміщення № 2-1 першого поверху будівлі
кафе-автомата (літ. М-2) площею 220,8 м2. Балансоутримувач майна: Запорізькій національний технічний університет. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 899,00 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних дні від дати підписання договору
на проведення оцінки об’єкта оренди;
частини нежитлового приміщення № 107 першого поверху будівлі (літ. А-5)
загальною площею 2,0 м2. Балансоутримувач майна: Бердянська філія ДП «Адміністрація морських портів України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Бердянськ,
вул. Горького, 6. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 409,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних дні від дати підписання договору на проведення
оцінки об’єкта оренди.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 04.04.2016
Згідно з Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, комісія одноголосно ухвалила визнати
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переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
оцінки об’єктів оренди таких суб’єктів оціночної діяльності:
суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ» по частині вбудованого нежитлового приміщення площею 1,5 м2 на першому поверсі будівлі навчального корпусу,
м. Львів, вул. Кульчицької, 2, мета проведення оцінки – укладення договору оренди,
термін виконання робіт – 2 р. дні, вартість робіт – 1 250,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ» по частині вбудованого нежитлового приміщення площею 1,5 м2 на першому поверсі навчального корпусу,
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 7, мета проведення оцінки – укладення договору
оренди, термін виконання робіт – 2 р. дні, вартість робіт – 1 250,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш» по вбудованому нежитловому
приміщенню площею 9,2 м2 на першому поверсі чотириповерхової адміністративної
будівлі, м. Львів, вул. Городоцька, 222, мета проведення оцінки – продовження договору оренди, термін виконання робіт – 2 к. дні, вартість робіт – 1 200,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. по нежитлових приміщеннях
на підвальному поверсі будівлі загальною площею 315,1 м2, м. Львів, вул. Генерала
Чупринки, 71, мета проведення оцінки – укладення договору оренди, термін виконання робіт – 3 р. дні, вартість робіт – 1 250,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Леда» по нежитловому приміщенню загальною площею 4,0 м2 на першому поверсі будівлі під літ. «Б-3» – новий аеровокзал,
м. Львів, вул. Любінська, 168, мета проведення оцінки – укладення договору оренди, термін виконання робіт – 3 дні, вартість робіт – 1 250,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ» по нежитловому приміщенню
№ 132а загальною площею 14,8 м2 на сьомому поверсі 7-поверхового навчально- адміністративного корпусу «літ. А-7», м. Львів,вул. Пекарська, 50, мета проведення оцінки – укладення договору оренди, термін виконання робіт – 2 р. дні,
вартість робіт – 1 250,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ» по нежитлових приміщеннях
№ 101, 102 загальною площею 34,1 м2 на другому поверсі будівлі, м. Львів, вул. І.
Франка, 61, мета проведення оцінки – продовження договору оренди, термін виконання робіт – 2 р. дні, вартість робіт – 1 250,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. по нежитловому приміщенню площею 15,0 м2 на першому поверсі одноповерхової будівлі, Львівська
обл., Мостиський р-н, с. Соколя, вул. Зелена Бічна, 2, мета проведення оцінки – продовження договору оренди, термін виконання робіт – 5 р. днів, вартість
робіт – 1 350,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. по нежитлових вбудованих приміщеннях загальною площею 32,1 м2 в одноповерховій будівлі, Львівська
обл., Миколаївський р-н, с. Красів, вул. Центральна, 20, мета проведення оцінки – продовження договору оренди, термін виконання робіт – 5 р. днів, вартість
робіт – 1 350,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «ГалСвіт» по частині вбудованого нежитлового приміщення (частина вестибуля) площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі
«Б-3», м. Львів, вул. Кривоноса, 1, мета проведення оцінки – укладення договору
оренди, термін виконання робіт – 2 р. дні, вартість робіт – 1 250,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ» по частині вбудованого нежитлового приміщення № 41 загальною площею 58,3 м2 на другому поверсі двоповерхової будівлі, м. Львів, просп. В. Чорновола, 4, мета проведення оцінки – укладення
договору оренди, термін виконання робіт – 2 р. дні, вартість робіт – 1 250,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди, що відбувся 30.03.2016
№
з/п

Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки

Переможець
конкурсу

Вартість
Строк
виковиконаннання
ня робіт,
робіт,
дні
грн

м2,

1 Будівля складу (літ. А) загальною площею 339
будівля
складу (літ. Б) загальною площею 333,1 м2, що перебувають
на балансі Державної пожежно-рятувальної частини Управління
Державної служби України з надзвичайних ситуацій в ІваноТОВ «Ека-Захід»
Франківській області, за адресою: Івано-Франківська обл.,
м. Городенка, вул. Братів Окуневських, 27. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оренди для укладення договору оренди
2 Частина димової труби площею 12,4 м2 та частина асфальтобетонної площадки з металоконструкції площею 8,25 м2 під
встановлення антенно-фідерних пристроїв та базової станції
мобільного стільникового зв’язку загальною площею 20,65 м2, ТОВ «Інвесщо перебуває на балансі Івано-Франківського національного тех- тиційна група
нічного університету нафти і газу, за адресою: Івано-Франківська «Захід»
обл., Тисменицький р-н, с. Загвіздя, вул. Липова, 20. Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для продовження договору оренди
3 Нежитлове приміщення адміністративно-господарської будівлі
загальною площею 11,14 м2 (у т. ч. приміщення № 27 згідно
з експлікацією площею 10,4 м2) та частини коридору площею
0,74 м2, що перебувають на балансі Івано-Франківського
ТОВ «Ека-Захід»
вищого професійного училища сервісного обслуговування
техніки, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Дорошенка, 28г.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди
4 Частина даху адміністративного корпусу № 6А загальною
площею 4,0 м та частина приміщення третього поверху
адміністративного корпусу № 6А загальною площею 1,0 м2,
що перебувають на балансі державного підприємства «ВиробТОВ «Ека-Захід»
ниче об’єднання «Карпати», за адресою: м. Івано-Франківськ,
вул. Галицька, 201. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження
договору оренди
5 Частина даху адміністративного корпусу № 6А загальною площею 9,0 м2, що перебуває на балансі державного підприємства
ТОВ «Інвес«Виробниче об’єднання «Карпати», за адресою: м. Іванотиційна група
Франківськ, вул. Галицька, 201. Мета проведення незалежної
«Захід»
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для про-

довження договору оренди
6 Частина приміщення будівлі поста ЕЦ на станції Отинія площею
2,0м2, що перебуває на балансі ПАТ «Українська залізниця»,
за адресою: Івано-Франківська обл., Коломийський р-н,
ТОВ «Ека-Захід»
смт Отинія, вул. Колійова, 7. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди
7 Частина нежитлового приміщення площею 1,0 м2 – № 10
(згідно з технічним паспортом) на 1-му поверсі гуртожитку
№1, що перебуває на балансі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, за адресою:
ТОВ «Ека-Захід»
м. Івано-Франківськ, вул. Військових Ветеранів, 8. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для укладення договору оренди
8 Частина нежитлового приміщення площею 1,0 м2 – № 20 (згідно з технічним паспортом) на 1-му поверсі гуртожитку № 3,
що перебуває на балансі Івано-Франківського національного
технічного університету нафти і газу, за адресою: м. ІваноТОВ «Ека-Захід»
Франківськ, вул. Північний бульвар, 7. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди
для укладення договору оренди
9 Частина нежитлового приміщення площею 1,0 м2 – № 54 (згідно з технічним паспортом) на 1-му поверсі гуртожитку № 5,
що перебуває на балансі Івано-Франківського національного
технічного університету нафти і газу, за адресою: м. ІваноТОВ «Ека-Захід»
Франківськ, вул. Північний бульвар, 11. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оренди для укладення договору оренди
10 Частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 – № 7 (згідно з технічним паспортом) на 1-му поверсі гуртожитку № 6,
що перебуває на балансі Івано-Франківського національного
технічного університету нафти і газу, за адресою: м. ІваноТОВ «Ека-Захід»
Франківськ, вул. Тичини, 8. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
укладення договору оренди
11 Частина нежитлових приміщень на першому поверсі гуртожитку № 5 загальною площею 17,0 м2: прим. № 57 – 14,3 м2,
прим. № 57а – 2,7 м2, що перебувають на балансі ІваноФранківського національного технічного університету нафти і ТОВ «Ека-Захід»
газу, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Північний бульвар,
11. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди

1 400,00

1 250,00

900,00

1 500,00

5

5

5
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680,00

680,00
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про підсумки
конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності,
що відбувся 06.04.2016

5

5

5

5

5

1. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта – нежитлових приміщень загальною площею 75,0 м2 за адресою: Сумська обл., смт Липова
Долина, 1-й пров. Тельмана, 2, що обліковуються на балансі Районної державної
лікарні ветеринарної медицини в Липоводолинському районі Сумської області, з
метою передачі в оренду визнано ФОП Даниленка Олександра Івановича, м. Суми.
Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з
оцінки – 1 500,00 грн.
2. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта – частини
нежитлового приміщення площею 17,2 м2 за адресою: Сумська обл., м. Конотоп,
вул. Соборна, 23, що обліковується на балансі Конотопської районної державної
адміністрації, з метою продовження дії договору оренди визнано ФОП Маслія Анатолія Федоровича, м. Суми. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
Вартість надання послуг з оцінки – 1 100,00 грн.
3. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта – частини
нежитлового приміщення холу площею 6,4 м2 за адресою: м. Суми, вул. Римського-
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Корсакова, 2, що обліковується на балансі Сумського державного університету,
з метою продовження дії договору оренди визнано СПД ФОП Приму Олесю Юріївну, м. Суми. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 800,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 31.03.2016

I. Об’єкт приватизації.
Найменування об’єкта оцінки: нежитлова будівля (колишнє телеательє) загальною площею 192,3 м2 (разом із земельною ділянкою), що не увійшла до статутного капіталу єдиного майнового комплексу державного підприємства побутового
обслуговування населення Лозівського технічного центру «Берізка». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 64003, Харківська обл., Кегичівський р-н, смт Кегичівка,
вул. Миру, 27. Балансоутримувач: відсутній. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта державної власності групи А разом із земельною ділянкою для продажу на аукціоні. Основні види продукції (послуг), що
виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів): нежитлова будівля літ. «А-1» загальною площею 192,3 м2. Рік побудови – 1970. Розмір статутного фонду (власного капіталу)
господарського товариства: –. Балансова залишкова вартість майна: 15 148,00
грн станом на 12.02.1997. Розмір земельної ділянки (ділянок): 0,0518 га. Місце
розташування земельної ділянки (ділянок): Харківська обл., Кегичівський р-н,
смт Кегичівка, вул. Миру, 27. Кадастровий номер земельної ділянки (ділянок):
6323155100:02:006:0010. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): землі
житлової та громадської забудови (КВЦПЗ – В 03.03.15 – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови). Правовий режим земельної
ділянки (ділянок): державна власність. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки (ділянок): 34 773,34 грн (витяг з технічної документації про нормативну
грошову оцінку земельної ділянки від 26.01.2015). Наявність об'єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні. Організаційно-правова форма (державна/
орендна): державна. Запланована дата оцінки: на дату інвентаризації (орієнтовно
31.03.2016). Переможець: ТОВ «Бізнес-Група Співдружність», вартість робіт –
2 500,00 грн/11 днів.
IІ. Об’ єкти оренди.
Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнахоВартість
Пере№
Мета проведення
дження (індекс, адреса), балансоутримувач (назва, робіт /строк можець
з/п
оцінки
код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
виконання конкурсу
1 Нежитлове приміщення – кімн. № 23 на 1-му поВизначення вартості
версі у 3-поверховій частині 3-поверхової будівлі з
об’єкта з метою петриповерховою надбудовою у центральній частині
редачі в оренду
та двома 4-поверховими прибудовами Науководослідного інституту гігієни праці та професійних
ФОП Мо800/4
захворювань ХНМУ, пам’ятка архітектури, загальною
кров О. П.
площею 6,9 м2 за адресою: м. Харків, вул. Трінклера, 6, що перебуває на балансі Харківського
національного медичного університету, 01896866,
тел. (057) 707-73-80
2 Нежитлове приміщення – кімн. № 19 на 1-му поВизначення вартості
версі нежитлового будинку, інв. №103448, літ. «А-2»,
об’єкта оренди до
загальною площею 35,1 м2 за адресою: м. Харків,
200 м2 для погоФОП Дрозд
вул. Кірова, 40, що перебуває на балансі ДП «Під900/5
дження розрахунку
Ю. О.
приємство Харківської виправної колонії (№ 43)»
орендної плати (за
заявою від сторонньої
організації)
3 Нежитлові приміщення – кімн. № 76, 77 на першому
Визначення вартості
поверсі триповерхової будівлі спортивного комплексу
об’єкта з метою про(інв. № 30068, літ. «А-3») загальною площею 45,6 м2
ФОП Мо- довження договору
800/4
за адресою: м. Харків, вул. Рудика, 2, що перебукров О. П. оренди
вають на балансі ДНВП «Об’єднання Коммунар»,
14308730, тел. 707-01-72
4 Нежитлове приміщення напівпідвалу триповерхової
Визначення вартості
адміністративної будівлі пошти (інв. № 0100028)
об’єкта з метою прозагальною площею 13,9 м2 за адресою: Харківська
довження договору
ТОВ «Конобл., м. Балаклія, пров. Серпуховський, 1а, що пе1220/4
оренди
станта»
ребуває на балансі Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», 22721970,
тел. 712-46-43
5 Нежитлові приміщення – кімн. № 11б (S=10,2 м2)
Визначення вартості
та частина вестибуля № 1 (S=2,0 м2) на 1-му пооб’єкта з метою певерсі 5-поверхової будівлі навчально-лабораторного
редачі в оренду
корпусу загальною площею 12,2 м2 за адресою:
650/4 ПФ «Бонс»
м. Харків, просп. Перемоги, 55, що перебувають
на балансі ДВНЗ «Університет банківської справи»,
34716922, тел.: (044) 462-53-41, 462-53-05
6 Частина холу на 1-му поверсі 4-поверхової будівлі
Визначення вартості
учбового корпусу (пам’ятка архітектури) загальною
об’єкта з метою пеплощею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, пров. Плетредачі в оренду
ПФ Агентнівський, 5, що перебуває на балансі Харківського
800/5
ство «Схід»
інституту фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, 35429942,
тел. (057) 731-33-65
7 Нежитлові приміщення – кімн. з № 0-1 до № 0-5
Визначення вартості
та з № 0-7 до № 0-20 у підвалі 5-поверхової будівлі
об’єкта з метою пегуртожитку площею 365,5 м2 за адресою: м. Харків,
ФОП
редачі в оренду
вул. Пушкінська, 79, що перебувають на балансі
2000/5 Прокоп’єва
Національного технічного університету «Харківський
І. Б.
політехнічний інститут», 02071180, тел.: (057) 70766-00, 707-66-01
8 Частина вестибуля 2-го поверху 14-поверхової
Визначення вартості
будівлі адміністративно-учбового корпусу (літ. А-14)
об’єкта з метою прозагальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків,
ПФ Агент- довження договору
750/5
вул. Клочківська, 333, що перебуває на балансі
ство «Схід» оренди
Харківського державного університету харчування та
трогівлі, 01566330, тел. 349-45-15
9 Частина нежитлового приміщення фойє на 1-му поВизначення вартості
версі 4-поверхового учбово-лабораторного корпусу
об’єкта з метою прозагальною площею 3,0 м2 за адресою: м. Харків,
довження договору
ФОП Дрозд
вул. Чкалова, 17, що перебуває на балансі На600/5
оренди
Ю. О.
ціонального аерокосмічного університету ім. М.
Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»,
02066769, тел. 315-10-96
10 Частини нежитлових приміщень: кімн. № 147 та
кімн. № 152 на 1-му поверсі 3-поверхового моторного корпусу загальною площею 12,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Чкалова, 17, що перебувають на
балансі Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 02066769, тел. 315-10-96
11 Нежитлове приміщення на першому поверсі одноповерхового виробничого приміщення об’єкт 63105
загальною площею 298,5 м2 за адресою: Харківська
обл., м. Чугуїв, мкр-н Авіатор, що перебуває на балансі ДП «Чугуївський авіаційний ремонтний завод»,
08305644, тел. 754-30-34
12 Частина вестибуля на 2-му поверсі 6-поверхового
учбового корпусу (інв. № 1) загальною площею
19,3 м2 за адресою: Харківська обл.., с. Комуніст.
Майно перебуває на балансі Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва,
493764, тел. 709-03-00
13 Нежитлові приміщення на цокольному поверсі
9-поверхової будівлі гуртожитку загальною площею
31,2 м2 за адресою м. Харків, вул. Сергіївська, 8,
що перебувають на балансі ВАТ «Харківський електромеханічний завод «Укрелектромаш» та не увійшли до статутного капіталу під час корпоратизаії
14 Нежитлові приміщення: (інв. № 19) на 1-му поверсі кімн. № 22, 39, 40, 45 – 77,0 м2; інв. № 23
на 1-му поверсі кімн. № 2, 3, 4 – 73,3 м2, будівля
1/64 (інв. № 11) на 1-му поверсі кімн. № 8, 10,
11, 13, 15, 25, 26, 41, 43 – 297,8 м2, будівля
1/64 (інв. № 11) на 2-му поверсі кімн. № 46, 49,
52, 54 – 101,3 м2, будівля 1/64 (трубочний) (інв.
№ 11) на 1-му поверсі кімн. № 5, 6, 7, 8, 15, 16,
17 – 225,5 м2, навіси площею 493,9 м2, загальною
площею 1 268,8 м2 за адресою Харківська обл.,
м. Чугуїв, мкр-н «Авіатор», що перебувають на
балансі ДП «Чугуївський авіаційний ремонтний завод», тел. (057) 464-19-57
15 Частина нежитлового приміщення – кім. № 5, 9 на
першому поверсі двоповерхової будівлі пожежної
охорони літ. «ІІІ-3-5» (інв. № 000225b) загальною
площею 27,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13, що перебуває на балансі ДП «Завод ім. В. О.
Малишева», 14315629, тел. 737-28-06

16 Одноповерхова будівля насосної станції НСП-4,
інв. № 10330149, 10334630, літ. В-1, реєстровий
№ 01033674.44.ГВЮЦНН136, загальною площею
96,6 м2 за адресою: Харківська обл., Харківський
р-н, с. Комуніст, вул. Окружна, 1, що перебуває
на балансі Харківського міжрайонного управління
водного господарства, 1033674, тел.: 749-62-63,
749-62-39
17 Одноповерхова будівля насосної станції (інв.
№ 10330146, літ. Б-1, реєстровий № 01033674.44.
ГВЮЦНН133) загальною площею 139,0 м2 за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, с. Безлюдівка,
вул. Зміївська, 1, що перебуває на балансі Харківського міжрайонного управління водного господарства, 1033674, тел.: 749-62-63, 749-62-39

800/5

1475/4

650/5

650/5

Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
ФОП Жариоренди
хін Ю. В.

Визначення вартості
об’єкта з метою проТОВ «Кон- довження договору
станта»
оренди
Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
ПФ «Бонс»
оренди
Визначення вартості
об’єкта з метою проФОП Дрозд довження договору
Ю. О.
оренди

3030/5

ФОП Мокров О. П.

500/5

ПФ
«Експертсервіс»

1050/4

1050/4

ФОП Мокров О. П.

ФОП Мокров О. П.

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

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

Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди

Продовження таблиці
Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнахоВартість
Пере№
Мета проведення
дження (індекс, адреса), балансоутримувач (назва, робіт /строк можець
з/п
оцінки
код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
виконання конкурсу
18 Нежитлові приміщення – кімн. № 3-1 на першому
Визначення вартості
поверсі одноповерхової будівлі боксу підсобного
об’єкта з метою проприміщення (інв. № 10314657, літ. В-1, реєстровий
довження договору
№ 01033674.70.ГВЮЦНН162) загальною площею
оренди
ФОП Дрозд
28,7 м2 за адресою: Харківська обл., Харківський
1000/4
Ю.О.
р-н, с. Безлюдівка, вул. Зміївська, 1, що перебувають на балансі Харківського міжрайонного
управління водного господарства, 1033674, тел.:
749-62-63,749-62-39
19 Нежитлові приміщення – гараж одноповерхової
Визначення вартості
будівлі (інв. № 9) загальною площею 209,61 м2
об’єкта з метою пеФОП Буйза адресою: м. Харків, вул. Лозьківська, 7, що передачі в оренду
1800/5 ницький
ребувають на балансі Державного інституту праці
М. В.
та соціально-економічних досліджень, 190325,
тел. 780-61-39
20 Нежитлове приміщення – кімн. № 4 на 1-му поверсі
Визначення вартості
2-поверхового громадського будинку загальною
об’єкта з метою пеФОП Буйплощею 125,9 м2 за адресою: м. Харків, бульв.
редачі в оренду
1700/5 ницький
Івана Каркача, 24, що перебуває на балансі ЦенМ. В.
тру професійно-технічної освіти № 1 м. Харкова,
25456391, тел. (0572) 99-30-30
21 Одноповерхова будівля для господарських потреб
Визначення вартості
загальною площею 21,86 м2 за адресою: м. Харків,
об’єкта з метою певул. Пушкінська, 85, що перебуває на балансі Наредачі в оренду
650/4 ПФ «Бонс»
ціонального технічного університету «Харківський
політехнічний інститут», 02071180, тел.: (057) 70766-01, 707-66-00
22 Нежитлове складське приміщення першого поВизначення вартості
верху 13-поверхового будинку загальною площею
об’єкта оренди до
2
50,0 м за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 168,
200,0 м2 для поПФ Агентщо перебуває на балансі Державного підприємства
750/5
годження розрахунку
ство «Схід»
науково-дослідного і проектного інституту «Союз»,
орендної плати (за
14308830, тел. (057) 52-70-15, факс (057) 51-40-66
заявою від сторонньої організації)
23 Нежитлове приміщення торговельного павільйону
Визначення вартості
(інв. № 000558) загальною площею 7,7 м2 за адреоб’єкта оренди до
сою: м. Харків, вул. Плеханівська, 126, що переПФ
200,0 м2 для побувають на балансі ДП «Завод ім. В. О. Малишева»,
300/3 «Експерт- годження розрахунку
тел. (057) 737-69-89
сервіс»
орендної плати (за
заявою від сторонньої
організації)
24 Ділянка покриття покрівлі триповерхової будівлі
Визначення вартості
адміністративно-побутових приміщень корпусу А
об’єкта з метою про(інв. № 4944) загальною площею 19,5 м2 за адредовження договору
ФОП Жарисою: м. Харків, вул. О. Яроша, 18, що перебуває на
850/5
оренди
хін Ю. В.
балансі Державного науково-дослідного інституту
організації і механізації шахтного будівництва (код за
ЄДРПОУ 00174131) тел. 720-51-62
25 Частина нежитлового приміщення (пральня) на перВизначення вартості
шому поверсі дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку
об’єкта з метою про№ 2 загальною площею 2,5 м2 за адресою: м. Хардовження договору
ФОП Дрозд
ків, вул. Гвардійців-Широнінців, 43б, що перебуває
700/5
оренди
Ю. О.
на балансі Харківського національного технічного
університету сільського господарства ім. П. Василенка, тел. 700-38-88 (код за ЄДРПОУ 00493741)
26 Нежитлове приміщення – кімн. № 17 на 1-му поверсі 3-поверхового будинку учбового корпусу
загальною площею 20,3 м2 за адресою: Харківська
обл., м. Куп’янськ, вул. Сидоренка, 9, що перебуває
на балансі Куп’янського професійного аграрного
ліцею, 22682520
27 Частина даху 14-поверхової адміністративно-учбової
будівлі загальною площею 49,00 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Клочківська, 333, що перебуває на балансі ХДУХТ, 01566330, тел. (057) 337-85-35
28 Частина даху 7-поверхової будівлі навчального
корпусу У-2 загальною площею 15,0 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Фрунзе, 21, що перебуває на балансі
НТУ «ХПІ», 02071180, тел. (057) 707-66-01
29 Нежитлові приміщення – кімн. № 45 на 2-му поверсі двоповерхової адміністративної будівлі (інв.
№ 1900002, літ. за техпаспортом «А-2») реєстровий
номер 21560045.2100.АААЖЕИ606, загальною
площею 9,0 м2 за адресою: Харківська обл.,
м. Куп’янськ, вул. Дзержинського, 2а, що перебувають на балансі Харківської дирекції УДППЗ «Укрпошта», 22721970, тел. (057) 712-46-43
30 Частина ділянки покрівлі 8-поверхової будівлі театру
загальною площею 37,20 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Сумська, 25, що перебуває на балансі ДП «ХНАТОБ», 38385217, тел. (057) 700-40-46
31 Частина даху 13-поверхового лабораторноконструкторського корпусу загальною площею
55,00 м2 за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 168,
що перебуває на балансі Державного підприємства
науково-дослідного і проектного інституту «СОЮЗ»,
14309830, тел. (0572) 52-70-15
32 Приміщення технічного поверху та майданчик покрівлі дев’ятиповерхової будівлі загальною площею
10,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська,
50, що перебуває на балансі Харківського державного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського,
02214350, тел. 731-10-95

800/5

800/5

800/5

1220/4

800/5

850/5

850/5

ПФ
«Експертсервіс»

Визначення вартості
об’єкта з метою передачі в оренду

Визначення вартості
ФОП Жари- об’єкта з метою пехін Ю. В. редачі в оренду
Визначення вартості
ПФ Агент- об’єкта з метою пество «Схід» редачі в оренду
Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
ТОВ «Кон- оренди
станта»

Визначення вартості
ПФ Агент- об’єкта з метою пество «Схід» редачі в оренду
Визначення вартості
об’єкта з метою пеПФ Агент- редачі в оренду
ство «Схід»
Визначення вартості
об’єкта з метою проФОП Жари- довження договору
хін Ю. В. оренди

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення оцінки державного майна,
що відбувся 29.03.2016

1. По об’єкту – гаражу площею 305,6 м2, що перебуває на балансі ДП «Великокопанівське лісомисливське господарство», за адресою: Херсонська обл., м. Цюрупинськ, с. Великі Копані, вул. Леніна, 3а, переможець конкурсу – ПП «Експерт –
Центр». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 3 000,00
грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
2. По об’єкту – частині холу площею 16,2 м2 на четвертому поверсі навчального корпусу № 1 за адресою: м. Херсон, вул. 40 років Жовтня 27, що перебуває
на балансі ХДУ, переможець конкурсу – ПП «КПЦ «Унікон». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 1 200,00 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
3. По об’єкту – частині холу площею 4,0 м2 на сьомому поверсі навчального
корпусу № 1 за адресою: м. Херсон, вул. 40 років Жовтня 27, що перебуває на
балансі ХДУ, переможець конкурсу – ПФ «Експрес – Оцінка». Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 1 200,00 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
4. По об’єкту – нежитлових приміщеннях (XXXXIV; XXXXV; XXXXVI; XXXXVII;
XXXXVIII; LI) площею 39,3 м2 цокольного поверху адмінбудівлі, що перебуває на
балансі ДП «Виробничий південний біотехнологічний центр», за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 168 переможець конкурсу – ПП «КПЦ «Унікон». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 1 200,00 грн. Строк
виконання робіт – 5 днів.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна,
що відбувся 05.04.2016

Відповідно до абзацу 6 пункту 3 розділу V Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075, конкурсною комісією РВ ФДМУ по Чернівецькій області визнано переможцем конкурсу спільне підприємство «Західно-Український ЕкспертноКонсультативний Центр». Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – лазня разом із земельною ділянкою, що перебувала
на балансі ліквідованого КСП «Промінь» (с. Гордівці, Хотинський р-н, Чернівецька
обл.). Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні разом із
земельною ділянкою, на якій він розташований. Вартість та строк виконання робіт
з оцінки: 9 901,00 грн та 30 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів державної
власності, що відбувся 05.04.2016

1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди – приміщення гаража площею 40,9 м2, що обліковується на балансі Головного управління
статистики у Хмельницькій області, за адресою: Хмельницька обл., смт Віньківці,
вул. Гоголя, 3 визнано ПП «Роялті Експерт». Вартість робіт з оцінки – 1 800,00 грн
(без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди – приміщення загальною площею 20,7 м2 (у т. ч. 5,2 м2 – площа загального
користування) на другому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на
балансі Головного управління статистики у Хмельницькій області, за адресою:

⇒
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Хмельницька обл., м. Полонне, вул. Л. Українки, 154 визнано ПП «Агентство нерухомого майна «Гудвіл». Вартість робіт з оцінки – 1 800,00 грн (без урахування
ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 01.04.2016
№
з/п
1

Частина нежитлового приміщення
Нежитлове приміщення
Нежитлове приміщення
Нежитлове приміщення
Нежитлове приміщення
H�������������
ежитлове приміщення
Нежитлове приміщення

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

16
17
18
19
20
21
22

Назва об’єкта
оцінки

Нежитлове приміщення
Нежитлове приміщення
Нежитлове приміщення
Частина нерухомого майна
Частина нежитлового приміщення
Частина нежитлового приміщення
Частина даху
для розміщення
передавальних
пристроїв
Частина даху
для розміщення
передавальних
пристроїв
Частина нерухомого майна
Частина нерухомого майна
Частина нерухомого майна
Частина нерухомого майна
Частина нерухомого майна
Частина нерухомого майна
Частина нерухомого майна

Площа,
м2

Адреса об’єкта оцінки

Термін виконання,
календарних днів
2

Вартість
виконання робіт,
грн
2 900,00

ФОП Чебаков О. І.

4

2 800,00

ФОП Чебаков О. І.

4

2 800,00

ПП «ЕкспертАналітик»
ТОВ «МІРФІЛ»

4

2 900,00

2

2 800,00

ТОВ «МІРФІЛ»

2

3 000,00

4

2 900,00

4

3 100,00

2

2 900,00

4

2 900,00

4

2 970,00

4

3 300,00

4

3 600,00

4

3 500,00

Переможець
конкурсу – СОД

13,9

м. Київ, вул. Освіти, 3 ТОВ «МІРФІЛ»

1,0

м. Київ, вул. Космічна, 8а
м. Київ, вул. Космічна, 8б
м. Київ, вул. Космічна, 8в
м. Київ, вул. Космічна, 8
м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11
м. Київ, вул. Костянтинівська, 68

1,0
1,0
1,0
30,8
80,8

ТОВ «Українські
інноваційні консультанти»
143,22 м. Київ, вул. Б. Хмель- СПД Чайка С. О.
ницького, 8/16
71,8 м. Київ, вул. Арсеналь- ТОВ «МІРФІЛ»
на, 9/11
32,33 м. Київ, вул. Б. Хмель- ФОП Чебаков О. І.
ницького, 8/16
6,0
м. Київ, просп. Черво- ПП «Фірма «Коннозоряний, 10
крет»
49,0 м. Київ, вул. ГарСПД Чайка С. О.
матна, 2
299,25 м. Київ, просп. Пере- ФОП Чебаков О. І.
моги, 37
90,8 м. Київ, вул. Магніто- ФОП Чебаков О. І.
горська, 5
19,0

м. Київ,
вул. НемировичаДанченка, 2

ПП «Фірма «Конкрет»

4

3 520,00

5,6

м. Київ, вул. Борщагівська, 148
м. Київ, вул. Борщагівська, 146
м. Київ, вул. Виборзька, 3
м. Київ, вул. Металістів, 5
м. Київ, вул. Борщагівська, 144
м. Київ, вул. Бердичівська, 1
м. Київ, вул. Металістів, 5

ПП «Фірма «Конкрет»
СПД Чайка С. О.

4

2 970,00

4

2 900,00

ПП «Фірма «Конкрет»
СПД Чайка С. О.

4

2 860,00

4

2 900,00

СПД Чайка С. О.

4

2 900,00

ПП «Фірма «Конкрет»
ТОВ «Українські
інноваційні консультанти»
ТОВ Оціночна компанія «Аналітик»
ТОВ Оціночна компанія «Аналітик»
ФОП Чебаков О. І.

4

2 970,00

4

3 000,00

3

2 900,00

3

2 800,00

4

2 700,00

4

3 520,00

3,8
3,0
3,0
3,7
18,0
14,0

23 Нежитлове при98,03
міщення
24 Нежитлове при57,56
міщення
25 Нежитлове при36,0
міщення
26 Частина даху для 5,0 (у т. ч.
розміщення пе2,0 та
редавальних при3,0)
строїв та технічного
поверху

м. Київ, вул. Кіквідзе, 42
м. Київ, Кловський
узвіз, 13а
м. Київ, вул. Гарматна, 10
м. Київ, вул. Лаврська, 10

ПП «Фірма «Конкрет»

проектно-вишукувального інституту «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ». Суб’єкт оціночної діяльності – ТОВ «Українські інноваційні консультанти». Вартість – 3 000,00
грн; строк виконання робіт (день) – 4.
12. Частина службового приміщення на першому поверсі будівлі площею
30,9 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 63, що перебуває на балансі Бориспільського управління державної казначейської служби
України у Київській області. Суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Гундарева А. О.
Вартість – 3 200,00 грн; строк виконання робіт (день) – 3.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 31.03.2016

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або спеціальної
вартості для розрахунку орендної плати.
1. Майданчик з твердим покриттям площею 9,4 м2 за адресою: Київська обл.,
м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, що перебуває на балансі
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія
Сковороди». Суб’єкт оціночної діяльності – ТОВ «Українські інноваційні консультанти». Вартість – 3 300,00 грн; строк виконання робіт (день) – 4.
2. Нежитлове приміщення площею 33,4 м2 за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, м. Українка, вул. Зв’язку, 1, що перебуває на балансі Київської обласної
дирекції УДППЗ «Укрпошта». Суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Кравцов Олег
Іванович. Вартість – 3 000,00 грн; строк виконання робіт (день) – 4.
3. Індивідуально визначене майно – будівля насосної станції загальною площею
93,5 м2, накопичувальний басейн об’ємом 1 901,0 м3, артезіанська свердловина
глибиною 30,0 м за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с/р Сеньківська,
Північно-східний обхід м. Київ 1-й км, що перебуває у сфері управління РВ ФДМУ по
Київській області. Суб’єкт оціночної діяльності – ТОВ «ІВ ГРУП». Вартість – 3 800,00
грн; строк виконання робіт (день) – 5.
4. Нежитлове приміщення адмінбудівлі площею 46,0 м2 за адресою: Київська
обл., м. Березань, вул. Поштова, 1, що перебуває на балансі ДП «Підприємство
Березанської виправної колонії УДПТС України в м. Києві та Київській області (№
95)». Суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕКСПЕРТ -АНАЛІТИК». Вартість – 3 300,00
грн; строк виконання робіт (день) – 4.
5. Нежитлове приміщення магазину площею 84,1 м2 за адресою: Київська обл.,
м. Чорнобиль, вул. Кірова, 40а, що перебуває на балансі ДСП «Чорнобильський
спецкомбінат». Суб’єкт оціночної діяльності – ТОВ «ІВ ГРУП». Вартість – 3 500,00
грн; строк виконання робіт (день) – 5.
6. Нежитлове приміщення магазину площею 83,3 м2 за адресою: Київська обл.,
м. Чорнобиль, вул. Радянська, 74, що перебуває на балансі ДСП «Чорнобильський
спец комбінат». Суб’єкт оціночної діяльності – ТОВ «ІВ ГРУП». Вартість – 3 500,00
грн; строк виконання робіт (день) – 5.
7. Приміщення № 41 площею 16,0 м2 та частина приміщення № 40 площею
2,5 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Суб’єкт
оціночної діяльності – ДП «Європейський центр консалтингу та оцінки». Вартість
– 3 500,00 грн; строк виконання робіт (день) – 5.
8. Нежитлове приміщення площею 23,7 м2 за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, м. Українка, вул. Зв’язку, 1, що перебуває на балансі Київської обласної
дирекції УДППЗ «Укрпошта». Суб’єкт оціночної діяльності – ТОВ «Українські інноваційні консультанти». Вартість – 3 200,00 грн; строк виконання робіт (день) – 4.
9. Приміщення для розміщення телекомунікаційного обладнання загальною
площею 4,2 м2, у тому числі: частина приміщення № 144 у підвалі площею 0,2 м2,
частина приміщення № 146 на першому поверсі площею 0,2 м2, частина приміщення № 30 на 2-му поверсі площею 0,2 м2, частина приміщення № 18 на 3-му
поверсі площею 0,2 м2 та 0,2 м2, частина приміщення № 13 на 3-му поверсі будівлі
площею 1,4 м2, фідерн 7/8» -40 пог. м + 1/2» -70 пог. м площею 1,8 м2 аеровокзалу термінала «Б» за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт
«Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Суб’єкт оціночної діяльності – ТОВ «Українські інноваційні консультанти». Вартість
– 8 000,00 грн; строк виконання робіт (день) – 4.
10. Частина приміщення № 226 на 3-му поверсі пасажирського термінала «D»
площею 1,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт
«Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Суб’єкт оціночної діяльності – ДП «Європейський центр консалтингу та оцінки».
Вартість – 2 500,00 грн; строк виконання робіт (день) – 4.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 06.04.2016

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 17.03.2016

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або спеціальної
вартості для розрахунку орендної плати.
1. Приміщення складу площею 69,6 м2 та майданчик площею 82,5 м2 за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, с. Демидів, вул. Морська, 6, що перебувають на балансі Київської гідрогеолого-меліоративної експедиції. Суб’єкт
оціночної діяльності – ТОВ «ІВ ГРУП». Вартість – 3 600,00 грн; строк виконання
робіт (день) – 5.
2. Частина приміщення № 2 на першому поверсі пасажирського термінала «D»
площею 3,6 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт
«Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Гундарева А. О. Вартість – 3 250,00 грн; строк
виконання робіт (день) – 3.
3. Частина приміщення № 2 на 1-му поверсі пасажирського термінала «D»
площею 3,6 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт
«Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Гундарева А. О. Вартість – 3 200,00 грн; строк
виконання робіт (день) – 3.
4. Група інвентарних об’єктів державної форми власності дитячого оздоровчого комплексі «Біла Діброва», а саме: будівля головного корпусу площею
424,0 м2; будівля котельної площею 557,0 м2; будівля складу площею 15,0 м2;
будівля лікувального корпусу площею 410,0 м2; будівля спального корпусу № 1
площею 410,0 м2; будівля спального корпусу № 2 площею 410,0 м2; будівля їдальні
цегляна площею 720,0 м2; будівля трансформаторної підстанції площею 31,0 м2;
баня-сауна площею 225,0 м2; дворова уборна площею 8,0 м2; пральня площею
109,0 м2; овочесховище площею 77,0 м2; огорожа та вхід площею 15,0 м2; водомережа, водопровід; каналізаційно-насосна станція; електропостачання; опалювальна система; зовнішні мережі газопостачання; теплофікація, що розташовані
за адресою: Київська обл., Броварський р-н на земельній ділянці 4,5 га та обліковуються на балансі Пошуково-зйомочної експедиції № 60 Казенного підприємства
«Кіровгеологія» Державної служби геології та надр України. Суб’єкт оціночної діяльності – ТОВ «Європейський центр консалтингу та оцінки». Вартість – 18 000,00
грн; строк виконання робіт (день) – 7.
5. Нежитлові приміщення площею 346,3 м2 за адресою: Київська обл., м. Славутич, вул. 77-ї Гвардійської дивізії, 7, що перебувають на балансі ДЗ «Спеціалізована медико-санітарна частина № 5 Міністерства охорони здоров’я України».
Суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Гундарева А. О. Вартість – 3 300,00 грн; строк
виконання робіт (день) – 3.
6. Нежитлове приміщення площею 15,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Біла
Церква, пров. 2-1 Замковий, 10а, що перебуває на балансі Білоцерківської філії інституту «НДІпроектреконструкція». Суб’єкт оціночної діяльності – ТОВ «Українські інноваційні консультанти». Вартість – 3 000,00 грн; строк виконання робіт (день) – 4.
7. Нежитлове приміщення площею 11,5 м2 за адресою: Київська обл., м.
Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, що перебуває на балансі ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Суб’єкт оціночної діяльності – ТОВ «Українські інноваційні консультанти».
Вартість – 3 000,00 грн; строк виконання робіт (день) – 4.
8. Нежитлове приміщення адміністративної будівлі (інв. № 1) площею 14,0 м2
за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, 2-й Замковий провулок, 10а, що перебуває на балансі Білоцерківського філіалу Державного науково-дослідного та
проектно-вишукувального інституту «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ». Суб’єкт оціночної діяльності – ТОВ «Українські інноваційні консультанти». Вартість – 3 000,00
грн; строк виконання робіт (день) – 4.
9. Нежитлове приміщення адміністративної будівлі (інв. № 1) площею 13,8 м2
за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, 2-й Замковий провулок, 10а, що перебуває на балансі Білоцерківського філіалу Державного науково-дослідного та
проектно-вишукувального інституту «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ». Суб’єкт оціночної діяльності – ТОВ «Українські інноваційні консультанти». Вартість – 3 000,00
грн; строк виконання робіт (день) – 4.
10. Нежитлове приміщення адміністративної будівлі (інв. № 1) площею 6,3 м2
за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, 2-й Замковий провулок, 10а, що перебуває на балансі Білоцерківського філіалу Державного науково-дослідного та
проектно-вишукувального інституту «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ». Суб’єкт оціночної діяльності – ТОВ «Українські інноваційні консультанти». Вартість – 3 000,00
грн; строк виконання робіт (день) – 4.
11. Нежитлове приміщення адміністративної будівлі (інв. № 1) площею 14,5 м2
за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, 2-й Замковий провулок, 10а, що перебуває на балансі Білоцерківського філіалу Державного науково-дослідного та

Згідно з Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, комісія одноголосно ухвалила визнати
переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
оцінки об’єктів оренди таких суб’єктів оціночної діяльності:
суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Леда» на нежитлові приміщення № 8, 9, 10
загальною площею 22,2 м2 на першому поверсі будівлі прохідної, м. Львів, вул. Високий Замок, 4, мета проведення оцінки – продовження договору оренди. Термін
виконання робіт – 3 дні. Вартість робіт – 1 250,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Західна Українська Консалтингова Компанія» на нежитлове господарське приміщення загальною площею 138,0 м2, м. Львів,
вул. Пекарська, 52, мета проведення оцінки – продовження договору оренди. Термін виконання робіт – 3 календарних дні. Вартість робіт – 1 250,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ» на нежитлові приміщення №
247 – 251 загальною площею 44,5 м2 на 5-му поверсі будівлі, м. Львів, вул. І. Франка, 61, мета проведення оцінки – укладення договору оренди. Термін виконання
робіт – 2 робочих дні. Вартість робіт – 1 250,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Західна Українська Консалтингова
Компанія» на нежитлове приміщення № 27 загальною площею 17,8 м2 на другому поверсі корпусу № 1 санаторію, Львівська обл., м. Моршин, вул. Джерельна, 5,
мета проведення оцінки – продовження договору оренди. Термін виконання робіт
– 3 календарних дні. Вартість робіт – 1 450,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Західна Українська Консалтингова Компанія» на будівлю цеху АВМ загальною площею 286,0 м2, Львівська обл., Турківський
р-н, с. Явора, вул. Вокзальна, мета проведення оцінки – укладення договору оренди. Термін виконання робіт – 3 календарних дні. Вартість робіт – 1 450,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Західна Українська Консалтингова
Компанія» на частину нежитлового виробничого приміщення загальною площею 250,0 м2 на першому поверсі цеху переробки деревини, Львівська обл.,
Турківський р-н, с. Явора, вул. Вокзальна, мета проведення оцінки – укладення
договору оренди. Термін виконання робіт – 3 календарних дні. Вартість робіт –
1 450,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 30.03.2016

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності на право
проведення незалежної оцінки по об’єкту приватизації – частині під’їзної залізничної колії (інв. № 2329) загальною довжиною 625,43 м, яка складається з
частини залізничної колії № 9 від точки ПК2 до упору ПК6-84,00 довжиною 484 м
та частини залізничної колії № 11 від точки ПК2 до стрілочного переводу ЦСПЗ:
ПКЗ+41,43, довжиною 141,43 м за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна,1 визнано
ТОВ ОФ «ІНЮГ – ЕКСПЕРТИЗА».

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення оцінки державного майна,
що відбувся 07.04.2016

Нежитлові приміщення загальною площею 40,8 м2, а саме: нежитлове приміщення на першому поверсі площею 14,8 м2; нежитлове приміщення на другому поверсі площею 8,2 м2; нежитлове приміщення на третьому поверсі площею
17,8 м2, що перебувають на балансі Служби автомобільних доріг у Херсонській
області, за адресою: м. Херсон, вул. Поповича, 23, переможець конкурсу – ПП
«Фрістайл – плюс». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість
робіт – 1 300,00 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди,
що відбувся 06.04.2016

Переможцями конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди):
ПП «Центр нерухомості Чернігів» по об’єктах:
нежитлових приміщеннях загальною площею 323,37 м2, у тому числі: приміщення площею 69,3 м2 першого поверху та приміщення площею 254,07 м2 другого
поверху двоповерхової будівлі магазину «Ювілейний», що перебуває на балансі
Філії «Військторг» Концерну «Військторгсервіс», за адресою: 17024, Чернігівська
обл., Козелецький р-н, с-ще Десна, вул. Довженка, 45а (вартість виконання робіт

з оцінки – 2 300,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору
про надання послуг з оцінки майна),
нежитловій будівлі магазину № 14 площею 119,6 м2, що перебуває на балансі
Філії «Військторг» Концерну «Військторгсервіс», за адресою: 17024, Чернігівська
обл., Козелецький р-н, с-ще Десна, вул. Довженка, 46б (вартість виконання робіт
з оцінки – 2 300,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору
про надання послуг з оцінки майна);
ПП «Десна-Експерт-М» по об’єкту – будівлі ремонтної майстерні площею
230,0 м2, що перебуває на балансі Ніжинське міжрайонне управління водного господарства, за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Коцюбинського, 1 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 185,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна).

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта оренди,
що відбувся 31.03.2016

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності на право проведення незалежної оцінки по об’єкта оренди – окремого індивідуально визначеного майна (інвентарні об’єкти) за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 16, у складі:
будівля складу-модуля площею 928,1 м2; огорожа (частина) – 70 м; ворота металеві; свердловина визнано ТОВ «Експертно-консалтинговий союз». Вартість робіт
– 3 400,00 грн, термін виконання – 7 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єкта приватизації, що відбувся 31.03.2016

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності на право проведення незалежної оцінки по об’єкту приватизації – нежитловому будинку площею 330,5 м2 за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Лугова, 4, літ. Г, без земельної
ділянки визнано ТОВ «Оцінка – Консалт». Вартість робіт – 2 500,00 грн, термін виконання – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки повторного конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки об’єкта незавершеного
будівництва, що відбувся 31.03.2016

Переможець конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності на право проведення незалежної оцінки по об’єкту незавершеного будівництва комунальної
власності – кінно-спортивній базі за адресою: м. Київ, вул. Братиславська, 21
– ТОВ «М Консалтинг». Вартість робіт – 12 000,00 грн, термін виконання – 12 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна об’єктів оренди, що відбувся 07.04.2016

Переможцями конкурсу визнано:
юридичну особою – ПП «Центр незалежної оцінки та експертизи» на проведення оцінки державного майна – нежитлового приміщення в холі учбового
корпусу № 2 загальною площею 3,7 м2 за адресою: вул. Остроградського, 2, м.
Полтава, що обліковується на балансі Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Вартість виконаних робіт – 1 000,00 грн,
строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів. Результати підрахунку
балів по вищезазначеному об’єкту визначені за критеріями у підсумковій таблиці визначення переможця конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для
виконання робіт з оцінки;
юридичну особу – ПП «Нерухомість» на проведення оцінки державного майна
– нежитлового приміщення площею 23,3 м2 за адресою: вул. Жовтнева, 239, смт
Котельва, Полтавська обл., що обліковується на балансі ПД УДППЗ «Укрпошта».
Вартість виконаних робіт – 950,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів. Результати підрахунку балів по вищезазначеному об’єкту визначені
за критеріями у підсумковій таблиці визначення переможця конкурсного відбору
суб’єктів оціночної діяльності для виконання робіт з оцінки;
юридичну особу – ТОВ «Експертсервіс Україна» на проведення оцінки державного майна – об’єкту державної власності групи А – нежитлової будівлі – магазину
за адресою: вул. Жовтнева, 120б, с. Петрівці, Полтавська обл., що обліковується
на балансі ТОВ Агрофірма «Миргородська». Вартість виконаних робіт – 968,00 грн,
строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів. Результати підрахунку балів по вищезазначеному об’єкту визначені за критеріями у підсумкових таблицях
визначення переможця конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для
виконання робіт з оцінки.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 07.04.2016

1. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення (гуртожиток
№ 1) площею 1,5 м2, частина нежитлового вбудованого приміщення (гуртожиток
№ 2) площею 1,5 м2, частина нежитлового вбудованого приміщення (гуртожиток
№ 4) площею 1,5 м2, частина нежитлового вбудованого приміщення (гуртожиток №
5) площею 1,5 м2, частина нежитлового вбудованого приміщення (гуртожиток № 6)
площею 1,5 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет
залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна. Адреса: м. Дніпропетровськ,
вул. Лазаряна, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Національна Експертно-правова
група». Вартість робіт – 3 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 3.
2. Назва об’єкта: частини нежитлових вбудованих приміщень площею 50,0 м2.
Балансоутримувач: Державна фіскальна служба ГУ у Дніпропетровській області.
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17а. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець –
ТОВ «Національна Експертно-правова група». Вартість робіт – 3 500,00 грн, строк
виконання (у календарних днях) – 3.
3. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 199,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса: м. Кривий
Ріг, просп. Гагаріна, 57. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість
робіт – 990,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
4. Назва об’єкта: частини даху площею 40,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ
«Дніпропетровський політехнічний коледж». Адреса: м. Дніпропетровськ, просп.
Петровського, 38. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість робіт
– 1 700,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
5. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 97,2 м2. Балансоутримувач: ДЗ «Спеціалізована медико-санітарна частина № 7 МОЗУ». Адреса: м.
Павлоград, вул. Нова, 1а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість
робіт – 1 600,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
6. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 63,2 м2. Балансоутримувач: Університет митної справи та фінансів. Адреса: м. Дніпропетровськ,
вул. Рогальова, 8. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Національна Експертно-правова
група». Вартість робіт – 3 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 3.
7. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 77,7 м2. Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Миронова, 15.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Національна Експертно-правова група». Вартість
робіт – 3 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 3.
8. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 339,7 м2. Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Миронова, 15.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Національна Експертно-правова група». Вартість
робіт – 3 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) –3.
9. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 176,7 м2. Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Миронова, 15.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Національна Експертно-правова група». Вартість
робіт – 3 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 3.
10. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 803,2 м2. Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Миронова, 15.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Національна Експертно-правова група». Вартість
робіт – 3 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 3.
11. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
7,0 м2 та частина нежитлового вбудованого приміщення площею 33,95 м2. Балансоутримувач: Університет митної справи та фінансів. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 2/4. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Національна
Експертно-правова група». Вартість робіт – 3 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 3.
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