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

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

триває передплата на офіційне
видання ФДМУ на 2016 рік

«Державний інформаційний бюлетень
про приватизацію»
з додатком – газетою

«Відомості приватизації»

видання можна передплатити в усіх відділеннях зв’язку України
Необхідні дані Ви знайдете в Каталозі видань України
на 2016 рік, с. 103
Періодичність

Вартість
передплати, грн
3 міс.

6 міс.

121,33

242,66

22437

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

офіційне видання Фонду
державного майна України

Продаж об’єктів групи А

У номері

Індекс та назва видання

25 квітня 2016 р.

4 рази
на рік

2 рази
на тиждень

Телефон редакції (044) 200-33-77.

Придбати журнал і газету вроздріб
можна в книжковому кіоску в приміщенні ФДМУ

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

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: обладнання їдальні (6 одиниць): холодильник «Каспій», інв.
№ 59 – 1 од., електроплита ПЕСМ-4, інв. № 60 – 1 од., м’ясорубка М-70, інв.
№ 61 – 1 од., електроплита ПЕС-4, інв. № 66 – 1 од., холодильний шафа, інв.
№ 42 – 1 од., холодильник «Кристал», інв. № 218 – 1 од., що під час приватизації не увійшло до статутного капіталу КСП «Поділля».
Адреса об’єкта: 23744, Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Бубнівка,
вул. Першотравнева, 1.
Балансоутримувач: ФГ «Людмила-Вінко» ТОВ, код за ЄДРПОУ
35711815.
Адреса балансоутримувача: 23744, Вінницька обл., Гайсинський р-н,
с. Бубнівка, вул. Шевченка, 65.
Інформація про об'єкт: до складу обладнання їдальні входять: холодильник «Каспій», інв. № 59, 1974 р. в. – 1 од., електроплита ПЕСМ-4, інв. № 60,
1974 р. в. – 1 од., м’ясорубка М-70, інв. № 61, 1974 р. в. – 1 од., електроплита ПЕС-4, інв. № 66, 1975 р. в. – 1 од., холодильна шафа, інв. № 42, 1971 р.
в. – 1 од., холодильник «Кристал», інв. № 218, 1995 р. в. – 1 од. Обладнання
не експлуатується, перебуває в задовільному стані.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 3 196,00 грн, ПДВ – 639,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 3 835,20 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 приймання-передання; засоби платежу –
грошові кошти; покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі
1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498
в ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 383,52 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 – 16.05.2016.
Аукціон в електронній формі буде проведено 20.05.2016 Українською Універсальною біржею, 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. 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.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані направити на адресу Української Універсальної біржі (36039,
м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв 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. 24, тел. 67-27-46.

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни
в електронній формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлова будівля – їдальня загальною площею 217,5 м2
(літ. 1А), ґанок (літ. а), ґанок (літ. а1), підпілля (літ. а2), що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Світанок» (код за ЄДРПОУ 00857462).
Адреса об’єкта: Київська обл., м. Березань, вул. Леніна, 342.
Відомості про об’єкт: нежитлова будівля – їдальня загальною площею
217,5 м2 (літ. 1А), ґанок (літ. а), ґанок (літ. а1), підпілля (літ. а2) перебуває
на балансі ВАТ «Світанок» (код за ЄДРПОУ 00857462). Рік побудови – 1969.
Будівля цегляна, має шиферну покрівлю та залізобетонні перекриття, перегородки цегляні, вікна і двері дерев’яні. Покриття підлоги в будівлі – цементна стяжка, лінолеум, керамічна плитка. Будівля має зручні під’їзні шляхи.
Фасадна частина будівлі потребує ремонту. Існуючі елементи внутрішньої
системи інженерного забезпечення будинку включають: електропостачання,
водопостачання, газопостачання, опалення, каналізації. Усі внутрішні мережі
будинку підключені до відповідних міських мереж.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 109 655,00 грн, ПДВ – 221 931,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 331 586,00 грн.
Умови продажу: покупець визначає умови подальшої експлуатації об’єкта
приватизації на власний розсуд.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів
малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.

Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні за методом зниження
ціни в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання
та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998
року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня
1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 133 158,60 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, 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 133 158,60 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 за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша Універсальна Біржа «Україна» (http://
birga-ukraine.com.ua) 18 травня 2016 року.
Час початку аукціону за методом зниження ціни в електронній
формі (внесення цінових пропозицій) – 13.00, час закінчення аукціону за методом зниження ціни в електронній формі (внесення цінових
пропозицій) – 15.00.
Заява на участь в аукціоні за методом зниження ціни в електронній формі
та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електрон
ному вигляді на сайті Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа «Україна»:
http://birga-ukraine.com.ua.
Кінцевий термін прийняття заяв про приватизацію для участі в аукціоні за
методом зниження ціни в електронній формі – 13 травня 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’ят
ниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни
в електронній формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: недіючий котел ТС-35, що не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Шамраївський цукровий завод» (код за ЄДРПОУ 13737989).
Адреса об’єкта: 09032, Київська обл., Сквирський р-н, с. Руда, вул. Заводська, 27.
Відомості про об’єкт: недіючий паровий котел ТС-35. Рік виготовлення – 1968. Виробник – Білгородський котлобудівний завод. Технічний стан
відповідає критеріям задовільного стану (фізичний знос 50 %). Габаритні
розміри: довжина – 11,0 м, ширина – 6,0 м, висота – 18,0 м.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 096 000,00 грн, ПДВ – 219 200,00
грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 1 315 200,00 грн.
Умови продажу: покупець визначає умови подальшої експлуатації об’єкта
приватизації на власний розсуд.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів
малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні за методом зниження
ціни в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання
та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998
року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня
1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 131 520,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, 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 131 520,00 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 за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша Універсальна Біржа «Україна» (http://
birga-ukraine.com.ua) 18 травня 2016 року.
Час початку аукціону за методом зниження ціни в електронній
формі (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону за методом зниження ціни в електронній формі (внесення цінових
пропозицій) – 13.00.
Заяви на участь в аукціоні за методом зниження ціни в електронній формі
та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному
вигляді на сайті Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа «Україна»: http://
birga-ukraine.com.ua.
Кінцевий термін приймання заяв про приватизацію для участі в аукціоні
за методом зниження ціни в електронній формі – 13 травня 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) 254-31-57, моб. тел. (067) 933-69-57, Меліхова Ольга Миколаївна)

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

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

ЛЬВІВСЬКА область
ІHФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єктів
незавершеного будівництва державної власності
1. Назва об’єкта: 20-квартирний житловий будинок.
Місцезнаходження: Львівська обл., Пустомитівський р-н, смт Щирець,
вул. Є. Коновальця, 19.
Відомості про об’єкт: 20-квартирний житловий будинок розташований на
околиці смт Щирець. Під’їзна дорога грунтово-щебенева. Відстань до дороги

загального користування – до 800 м. Початок будівництва – 1991 рік. Припинення будівництва – 1999 рік. Цегла першого поверху значно викришена із зовнішньої та внутрішньої сторони (внаслідок непроведення консервації), під час
спроби демонтажу цегла кришиться. Фундамент – з/б блоки, частково цегла.
Висота фундаменту – з/б блоки (4 ряди). Перекриття – з/б плити, підлога, двері
та віконні блоки відсутні. Інженерні комунікації до будівлі не підведені. Ступінь
будівельної готовності: 5,25 %. Земельна ділянка – 1 500,0 м2.
Ціна об’єкта без ПДВ – 243 500,00 грн (двісті сорок три тисячі п’ятсот
гривень 00 копійок), ПДВ – 48 700,00 грн (сорок вісім тисяч сімсот гривень
00 копійок).
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Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 292 200,00 грн (двісті
дев’яносто дві тисячі двісті гривень 00 копійок).
Грошові кошти в розмірі 29 220,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта незавершеного будівництва, вносяться на рахунок
№ 37316080000840, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код
за ЄДРПОУ 20823070; банк одержувача – Державна казначейська служба
України, МФО 820172.
З об’єктом можна ознайомитися за адресою: Львівська обл., Пустомитівський р-н, смт Щирець, вул. Є. Коновальця, 19.
2. Назва об’єкта: лікарня.
Місцезнаходження: Львівська обл., Жовківський р-н, с. Гійче, вул. Молодіжна, 1а.
Відомості про об’єкт: початок будівництва – 1985 рік. Припинення будівництва – 1992 рік. Розміри будівлі 12,6 x 53,0 м та прибудова 3,3 x 7,0 м.
Висота будівлі – 13,2 м, висота приміщень – 3,0 м. Кількість поверхів – 4. По
головній будові виконано: фундамент стрічковий із залізобетонних блоків
типу ФБС 24-5-6 у три шари, стіни цегляні товщиною 50 см, облицювання
фасаду – силікатна цегла під розшивку швів, перегородки цегляні неоштукатурені, дверні та віконні перемички – з/б, перекриття – з/б плити розмірами
6,0 x 1,2 м, дах двоскатний, покрівля з азбоцементних листів на дерев’яних
кроквах, сходи – з/б одномаршеві, без огородження, оздоблення внутрішнє
відсутнє, підлоги – цементна стяжка, двері, вікна відсутні. Інженерні комунікації до будівлі не підведені. Ступінь будівельної готовності: 46,4 %. Земельна ділянка – 3 500,0 м2.
Ціна об’єкта без ПДВ – 1 447 095,00 грн (один мільйон чотириста сорок
сім тисяч дев’яносто п’ять гривень 00 копійок), ПДВ – 289 590,00 грн (двісті
вісімдесят дев’ять тисяч п’ятсот дев’яносто гривень 00 копійок).
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ  – 1 736 685,00 грн
(один мільйон сімсот тридцять шість тисяч шістсот вісімдесят п’ять
гривень 00 копійок).

Грошові кошти в розмірі 173 668,50 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта, вносяться на рахунок № 37316080000840, одержувач коштів –
РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070, банк одержувача –
Державна казначейська служба України, МФО 820172.
З об’єктом можна ознайомитися за адресою: Львівська обл., Жовківський
р-н, с. Гійче, вул. Молодіжна, 1а.
Умови продажу:
завершення будівництва протягом 5 років без збереження первісного
призначення об’єкта; забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта; питання землекористування покупець вирішує
самостійно з органами місцевого самоврядування відповідно до чинного
законодавства; подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва
можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням; протягом одного
року з моменту підписання акта приймання-передання підготувати документи та здійснити відповідні дії щодо переоформлення права забудовника на
об’єкт приватизації; на вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту
завершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки
виконання умов договору надавати продавцю для ознайомлення необхідні
матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору; переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону якщо
це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу
участь у цьому аукціоні; покупець сплачує винагороду організатору аукціону
у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Плата за реєстрацію заяви (по кожному об’єкту окремо) в сумі 17,00 грн та
кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№ 37180500900001, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за
ЄДРПОУ 20823070, банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.

У призначенні платежу слід вказати за що сплачуються дані кошти.
Аукціон в електронній формі буде проведено 20 травня 2016 року з
Філією «Львівський аукціонний центр» ПАТ ДАК «Національна мережа
аукціонних центрів» (електронна адреса: Filia.lac.nmac@ukr.net). Час
початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 16 травня 2016 р.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні,
у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від
09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015
за № 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є
додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Філії «Львівський
аукціонний центр» ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» на електронну адресу Filia.lac.nmac@ukr.net.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Філії «Львівський аукціонний центр» (вул. Сахарова, 46а, м. Львів, 79012) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви,
а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв на
участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду
заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д
та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Додаткову інформацію можна отримати у Філії «Львівський аукціонний центр» ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» (м. Львів,
вул. Сахарова, 46а, тел./факс (032) 297-05-40, 297-05-41) та в РВ ФДМУ по
Львівській області (м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 17,
тел./факс 255-38-55).

КОНКУРСИ З відбору розробників документації із землеустрою
ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою
для підготовки до продажу земельної ділянки державної
власності, на якій розташований об’єкт незавершеного
будівництва, що підлягає приватизації
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою,
погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому
порядку, отримання позитивного висновку державної експертизи документації
із землеустрою (у разі необхідності її проведення), отримання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, підготовка інших матеріалів
та документів, необхідних для продажу земельної ділянки.
Дані про об’єкт землеустрою: незавершене будівництво 176-квар
тирн ого житлового будинку за адресою: Черкаська обл., м. Сміла,
вул. Б. Хмельницького, 64а.
Рік початку будівництва – І квартал 1996 року, призупинено в IV кварталі
1996 року. Площа забудови – 758 м2. Виконані роботи по влаштуванню фундаментів та стін підвалу, внутрішніх цегляних стін підвалу, монтаж залізобетонних плит перекриття над підвалом. Ступінь будівельної готовності – 2 %.
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,55 га.

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 20.07.2015
№ 1001 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від
20.10.2000 № 2176» (об’єкт повернений в державну власність) та рішення
Смілянської міської ради Черкаської області від 30.03.2016 № 15-34/VII «Про
надання дозволу регіональному відділенню ФДМУ по Черкаській області
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під
об’єктом незавершеного будівництвом 176-квартирного житлового будинку
по вул. Б. Хмельницького, 64а».
Умови конкурсу: претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до
РВ ФДМУ по Черкаській області конкурсну документацію в запечатаному
конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс
з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та
дати проведення конкурсу.
У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою
(додаток 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420); копія
документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі
фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це відповідний орган державної подат-

кової служби і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ
(для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують
відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством
до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про
його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у
якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку
пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати
замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за
результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт
із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420) для
фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору
виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається
в календарних днях.
Останній день подання конкурсної документації – 26.05.2016.
Конкурс відбудеться 03.06.2016 о 10.30 у РВ ФДМУ по Черкаській
області за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205.
Конкурсну документацію претенденти подають до канцелярії РВ ФДМУ
по Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, кімн.
410, телефон для довідок (0472) 37-26-61.

фдму повідомляє
ІНФОРМАЦІЯ
про роботу Фонду державного майна України та хід виконання
Державної програми приватизації у січні – березні 2016 року
Фонд державного майна України (далі – Фонд) протягом звітного періоду
здійснював виконання поставлених перед ним завдань, реалізацію функцій
з управління об’єктами державної власності, створення умов для проведення прозорої та масштабної приватизації та розпочав здійснювати підготовчі
етапи для успішного продажу в 2016 році визначених Урядом об’єктів.
З цією метою Фондом у сфері законодавства з питань приватизації проводилася системна робота з його удосконалення та оновлення шляхом внесення комплексних змін до базового та спеціального законодавства з питань
приватизації, які дадуть змогу спростити приватизаційні процедури, підвищити
рівень їх прозорості, зняти зайві обмеження.
Так, Верховною Радою України 16.02.2016 прийнято доопрацьований
Комітетом Верховної Ради України з питань економічної політики спільно
з Фондом Закон України «Про внесення змін до деяких законів України
щодо вдосконалення процесу приватизації» за № 1005-VIII. Закон набрав
чинності 06.03.2016. Зазначеним законом, зокрема, виключено норму
про обов’язковий продаж на фондових біржах пакетів акцій у розмірі 5 –
10 % статутного капіталу акціонерного товариства (АТ) до проведення
конкурсу, вдосконалено механізм залучення радників під час приватизації, забезпечено недопущення до приватизації як покупців юридичних і
фізичних осіб та радників з держав, які визнані Верховною Радою України
державою-агресором. На сьогодні Фондом здійснюються заходи з приведення у відповідність із законом нормативно-правових актів Кабінету
Міністрів України та Фонду.
На розгляді Верховної Ради України перебуває підготовлений Фондом проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з
питань приватизації та державної реєстрації прав на об’єкти незавершеного
будівництва» (реєстраційний № 3431 від 09.11.2015). Метою законопроекту є
забезпечення спрощення механізму приватизації об’єктів незавершеного будівництва, який передбачає скасування вимоги щодо обов’язкового продажу
об’єктів під розбирання разом із земельними ділянками. Комітетом Верховної
Ради України з питань економічної політики прийнято рішення рекомендувати
Верховній Раді України прийняти його за основу.
У сфері приватизації Фонд здійснював заходи, спрямовані на виконання
планового завдання з надходження коштів від приватизації, встановленого
Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» у розмірі
17,1 млрд грн.
З метою проведення прозорої та конкурентної приватизації постановою
Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 року № 271 (із змінами і доповненнями), дію якої продовжено на 2016 рік, затверджено перелік об’єктів
державної власності, що підлягають приватизації у 2015 – 2016 роках.
Для організації продажу об’єктів у 2016 році Фондом затверджено перелік об’єктів груп В, Г, які підлягають продажу в 2016 році, план-графік
виставлення об’єктів груп В, Г на продаж в 2016 році, перелік об’єктів груп
В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2016 році та помісячні графіки
підготовки об’єктів груп В, Г до продажу в 2016 році.
На виконання доручень Прем’єр-міністра України до пункту 12 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2016
рік» Фондом доопрацьовано підготовлений проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2015 року № 271», яким передбачається оптимізувати перелік
об’єктів державної власності, що підлягають приватизації. Проект постанови направлено до Міністерства юстиції України для проведення правової
експертизи.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 року
№ 250-р «Про затвердження переліку об’єктів, державні пакети акцій яких
можуть бути запропоновані до продажу на аукціоні без оголошення ціни»
визначено перелік об’єктів, державні пакети акцій яких можуть бути запропоновані до продажу на аукціоні без оголошення ціни, а також остаточного
продажу державних пакетів акцій АТ, які перебувають в управлінні Фонду.

Для забезпечення продажу державних пакетів акцій ПАТ «Черкаси
обленерго», ПАТ «Донбасенерго», ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», ПАТ «ДТЕК
Західенерго», ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго», ПАТ «ДТЕК Донецькобл
енерго», ПАТ «Київенерго», ПАТ «Енергопостачальна компанія «Одеса
обленерго», ПАТ «Сумиобленерго» за їх ринковою вартістю та надходження коштів до державного бюджету від приватизації Фонд розробив проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення
змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2013 року
№ 204», яким запропоновано затвердити плани розміщення акцій зазначених
товариств. На сьогодні опрацьовується питання щодо актуальності запропонованих проектом змін.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 березня 2016 року
№ 202 «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України з питань приватизації» затверджено плани розміщення акцій ВАТ «Запоріжжяобленерго», ПАТ «Одеська ТЕЦ», ПАТ «Херсонська ТЕЦ», ПАТ «Одеський припортовий завод», ПАТ «Сумихімпром», які підлягатимуть продажу за
конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону в термін
до 30 листопада 2016 року.
Крім того, Фондом розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів
України з питань приватизації», яким пропонується затвердити плани розміщення акцій, передбачивши продаж консолідованих контрольних пакетів
акцій за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону
таких товариств: ПАТ «Центренерго» – в термін до 31 грудня 2016 року, ПАТ
«Миколаївська ТЕЦ», ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод» – в термін до 30 листопада 2016 року. Проект постанови знаходиться на
погодженні відповідних органів управління об’єктами державної власності.
Для залучення широкого кола інвесторів до приватизації українських
компаній Фондом на засадах прозорості, публічності та відкритості проводиться інформаційна компанія щодо об’єктів, які пропонуються до продажу.
Презентаційна інформація про об’єкти приватизації оприлюднюється та регулярно оновлюється на веб-сайті Фонду. Для активізації продажу об’єктів
змінено формат інформаційних оголошень на офіційному веб-сайті Фонду
та в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації, а також збільшено періодичність виходу газети «Відомості приватизації» (двічі
на тиждень).
На фондових біржах станом на 1 квітня 2016 року Фондом запропоновано
до продажу 42 пакети акцій 39 АТ загальною номінальною вартістю 322,44
млн грн. За підсумками торгів на фондових біржах продано 4 пакети акцій
на загальну суму 7,545 млн грн, серед яких пакет акцій ПАТ «Чернігівський
завод радіоприладів», пакет акцій ПАТ «Білики», пакет акцій ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод», пакет акцій ПАТ «Деражнянське підприємство
по племінній справі в тваринництві».
Протягом звітного періоду органами приватизації продано 35 об’єктів державної власності, з яких 29 об’єктів групи А, 2 об’єкти групи В, 4 об’єкти групи Д;
за угодами з органами місцевого самоврядування – 92 об’єкти комунальної
власності, з яких 91 об’єкт групи А, 1 об’єкт групи Д.
Станом на 1 квітня 2016 року від приватизації державного майна
перераховано до загального фонду державного бюджету 24,320 млн
грн (оперативні дані).
З метою забезпечення дерегуляції та демонополізації у сфері оціночної
діяльності, підвищення якості оціночних послуг, посилення ролі саморегулівних організацій оцінювачів Фондом підготовлено проект Закону України
«Про внесення змін до законодавства про оцінку майна та професійну оціночну діяльність в Україні», який передбачає нові підходи до регулювання та
здійснення оціночної діяльності і викладає Закон України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» в новій редакції.
На сьогодні відповідно до доручення Кабінету Міністрів України здійснюється повторне погодження проекту закону з відповідними центральними
органами виконавчої влади.
У сфері корпоративного управління Фонд станом на 1 квітня 2016 року
здійснює управління корпоративними правами держави у 352 господар-

ських товариствах, з яких 102 господарські товариства мають у статутному
капіталі державну частку понад 50 % (контрольний пакет), що становить
29 % загальної кількості господарських товариств, які перебувають у сфері
управління Фонду.
Фондом на сьогодні здійснюються заходи з підготовки та погодження
завдань на голосування представникам держави на загальних зборах акціонерів та засіданнях наглядових рад, до яких, зокрема, включено питання
щодо розподілу прибутку товариства звітного року та затвердження розміру річних дивідендів.
Системна та комплексна робота Фонду у сфері орендних відносин дала
змогу забезпечити виконання орендарями умов договорів оренди державного майна, загальна кількість яких на 1 квітня 2016 року становить 19 309.
За оперативними даними, державними органами приватизації станом
на 1 квітня 2016 року забезпечено надходження коштів до державного бюджету від оренди державного майна в сумі 272,053 млн грн при
встановленому річному плановому завданні 615,00 млн грн.
Підготовлено Управлінням
економічного аналізу ФДМУ

Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Волинській області
(м. Луцьк, Київський майдан, 9/815, тел. (0332) 24-34-77)
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення вакантних посад: головного спеціаліста
сектору оренди державного майна; головного спеціаліста
сектору планово-фінансової роботи; головного спеціаліста
з внутрішньої безпеки та запобігання корупції
Вимоги до кандидатів:
на заміщення вакантної посади головного спеціаліста сектору
оренди державного майна: повна вища економічна або юридична
освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж
роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста
не менш як 1 рік або стаж роботи в інших сферах управління не менш
як 3 роки; вміння працювати на комп’ютері; досконале володіння
державною мовою;
на заміщення вакантної посади головного спеціаліста сектору
планово-фінансової роботи: повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра,
спеціаліста; стаж роботи за фахом на державній службі на посаді
провідного спеціаліста не менш як 3 роки або стаж роботи в інших
сферах управління не менш як 5 років; знання законодавства, в тому
числі нормативно-правових актів, що регламентують бюджетні відносини бухгалтерського обліку; знання ПК, в тому числі автоматизованих
систем ведення бухгалтерського обліку;
на заміщення вакантної посади головного спеціаліста з внутрішньої безпеки та запобігання корупції: повна вища освіта за освітньокваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом
на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менш як 1
рік або стаж роботи в інших сферах управління не менш як 3 роки;
досконале володіння державною мовою; знання антикорупційного
законодавства; вміння працювати на комп’ютері.
Заяви для участі у конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення.
Додаткову інформацію щодо подання для участі у конкурсі необхідних документів, відомості про функціональні обов’язки та інше можна
отримати за тел. (0332) 24-34-77.
Документи приймаються за адресою: м. Луцьк, Київський майдан,
9, каб. 810, тел. (0332) 24-34-77.

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

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 25,9 м2 (№ 2 у прим. № 7) на третьому поверсі
4-поверхової прибудови до виробничого корпусу. Балансоутримувач:
Виробнича філія «Вінницька картографічна фабрика «ДП «Центр державного
земельного кадастру». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця,
вул. 600-річчя, 19. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою продовження терміну дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс
замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій
області. Платник робіт з оцінки – ФОП Сілагін А. О. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком, шт.: 1 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,

25 квітня 2016 року

довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.12.2011: відновна –
2 831,00 грн; залишкова – 1 749,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.04.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 4,0 м2 на другому поверсі 3-поверхового навчального
корпусу. Балансоутримувач: Вінницький транспортний коледж. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21001, м. Вінниця, вул. Некрасова, 28. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
продовження терміну дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу:
відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу: (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник
робіт з оцінки – ФОП Шляхтюк Л. М. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 частина
приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 01.04.2016: відновна – 953,51 грн; залишкова – грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016.

 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення на другому поверсі адмінбудівлі № 30 (11,5 м2), частина коридору № 40 (3,4 м2)
загальною площею 14,9 м2. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька
обл., Немирівський р-н, м. Немирів, пров. Некрасова, 6. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення
договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65.
Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП
Нагірняк А. В. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 приміщення, 1 частина
приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 12.04.2016: відновна – 21 838,36 грн;
залишкова – 16 065,45 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.04.2016.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (№ 1 –
№ 7 у приміщені № ІІІ) магазину загальною площею 90,5 м2 на першому
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поверсі 5-поверхового будинку, А. Балансоутримувач: Вінницька філія
Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька
обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. 1 Травня, 117. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна
(0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна
адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Зацерковна Н. А.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком, шт.: 7 приміщень. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 20.03.2015:
відновна – 15 589,20 грн; залишкова – 7 217,61 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 30.04.2016.
 5. Назва об’єкта оцінки: окремо розташована одноповерхова будівля лазні загальною площею 215,12 м2, що не увійшла під час приватизації до статутного (складеного) капіталу КСП «Ладижинське». Балансоутримувач: Позабалансовий рахунок Ладижинської міської ради. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 24325, Вінницька обл., м.Ладижин, с. Лукашівка,
вул. Першотравнева, б/н. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу:
vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ТОВ «Вільсон». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком,
шт.: будівля. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.06.2012: відновна – 80 455,00 грн;
залишкова – 80 455,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.04.2016.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що
відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,
та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до
Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від
дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті
(на конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкту оцінки та назву суб’єкта
оціночної діяльності, який подає заяву).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 10.05.2016 о 10.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій
області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для
довідок 53-03-50.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії регіонального відділення до 29.04.2016 (включно) за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10.

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: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2 першого поверху будівлі гуртожитку № 2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Донбаська державна
машинобудівна академія (код за ЄДРПОУ 02070789). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Машинобудівників,
47. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна з метою
передачі його в оренду. 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 Борисов С. І. Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 37,3 м2 з окремим виходом першого поверху будівлі
ветеринарної станції. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Добропільська районна державна лікарня ветеринарної медицини (код за
ЄДРПОУ 00696042). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Добропілля, вул. Залізнична, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості майна з метою передачі його в оренду. 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 Овчарова Ю. О.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2016.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190,
(далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені 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 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).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18, каб. 401. Телефони для довідок: (057) 704-17-36,
(066) 588-49-99.
Конкурс відбудеться 12 травня 2016 року о 10.00 у РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, 18, каб. 401.
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.

ЗАПОРІЗЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення № 13
загальною площею 10,10 м2, що є частиною нежитлового приміщення № 127 першого поверху житлової будівлі Літ. А11-5. Балансоутримувач
майна: Головне управління ДФС у Запорізькій області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, бульв. Центральний,20. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 224,7 м2. Місце розташування земельної ділянки
(ділянок): м. Запоріжжя, бульв. Центральний, 20. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): розташування адміністративного приміщення.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): 306 162,74 грн.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061)
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226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ
ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з
оцінки – РВ ФДМУ по Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: Філія ДП
«Сервісно-видавничий центр» у Запорізькій області. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 29.02.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: приміщення № 3, 13, частина коридору
№ 1 площею 12,25 м2 загальною площею 55,05 м2 підвального поверху лабораторно-виробничого корпусу (літ. А-2). Балансоутримувач
майна: Державне підприємство «Запорізьке лісомисливське господарство».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Чумаченка, 15в. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ
оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: ФОП Бодров Михайло Миколайович
Дата оцінки: (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення, вбудовані в перший поверх п’ятиповерхової будівлі (літ. А-5) (приміщення № 1-1,
№ 1-9, № 1-10 та частина приміщення № 1-5 площею 3,7 м2), загальною площею 38,4 м2. Балансоутримувач майна: Державний навчальний
заклад «Мелітопольський торгово-професійний ліцей». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Дзержинського, 390.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 2,7361 га. Місце розташування
земельної ділянки (ділянок): Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Дзержинського, 390. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для розміщення існуючого торгово-професійного ліцею та під виробничу діяльність
(торговельний павільйон та кіоск) і благоустрій. Правовий режим земельної
ділянки (ділянок) – постійне користування. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Контактні телефони: відділ
оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-0750 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: ФОП Боровик Віталій Олександрович. Дата оцінки: (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2016.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (частина приміщення № 6 площею 26,8 м2, приміщення № 14, № 19, № 23, № 24,
№ 25, № 30, № 31, № 32, частина приміщення № 29 (коридор) площею 23,9 м2), вбудовані в окремо розташовану будівлю суспільнопобутового корпусу (літ. Б-1/3), загальною площею 127,2 м2. Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад «Мелітопольський
професійний ліцей». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 72316, Запорізька
обл., м. Мелітополь, вул. Лютнева, 194. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки
(061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області:
modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Запорізькій
області. Платник робіт з оцінки: ФОП Маньковський Павло Едуардович. Дата
оцінки: (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2016.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (частина приміщення № 6 площею 88,1 м2, приміщення № 10, № 11, № 12, № 13,
№ 15, № 16, № 17, № 18, № 20, № 21, № 22, № 26, № 27, № 28 площею
137,4 м2, частина приміщення № 29 площею 7,6 м2), вбудовані в окремо розташовану будівлю суспільно-побутового корпусу (літ. Б-1/3),
загальною площею 233,1 м2. Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад «Мелітопольський професійний ліцей». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 72316, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Лютнева, 194.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061)
226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ
ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт
з оцінки – РВ ФДМУ по Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: ФОП
Маньковський Павло Едуардович. Дата оцінки: (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 30.04.2016.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина бетонного замощення, інв. № 279,
площею 15,0 м2 (об’єкт № 1) та 1/3 металевої труби будівлі котельні,
інв. № 278, (об’єкт № 2). Балансоутримувач майна: Кам’янське міжрайонне управління водного господарства. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Кам’янка-Дніпровська, вул. Набережна, 226а. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору
оренди. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-0787 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по
Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: ПрАТ «МТС УКРАЇНА».
Дата оцінки: (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2016.
 7. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в перший поверх будівлі гуртожитку (літ. Г-5) нежитлові приміщення (з № 1 до № 16 включно та частини приміщень спільного користування) загальною площею 329,4 м2.
Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад «Мелітопольське
вище професійне училище». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 72311, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Гагаріна, 6. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки
(061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області:
modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Запорізькій
області. Платник робіт з оцінки: ФОП Бородкін Сергій Олександрович. Дата
оцінки: (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2016.
 8. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно загальною
площею 176,2 м2, а саме: частина вбудованого нежитлового приміщення
№ 25 будівлі майстерні (літ. Б-1) площею 95,5 м2; частина вбудованого нежитлового приміщення № 26 будівлі майстерні (літ. Б-1) площею 47,9 м2;
вбудоване нежитлове приміщення № 22 будівлі майстерні (літ. Б-1) площею
32,8 м2. Балансоутримувач майна: Дніпрорудненський індустріальний технікум. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 71630, Запорізька обл., м. Дніпрорудне, просп. Ентузіастів, 23. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
продовження терміну дії договору оренди. Контактні телефони: відділ оренди
державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66).
Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Запорізькій області. Платник
робіт з оцінки: ФОП Ковальчук Володимир Вікторович. Дата оцінки: (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2016.
 9. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення № 228,
№ 230, № 231, № 232 десятого поверху адміністративної будівлі (літ.
А-10) загальною площею 54,8 м2. Балансоутримувач майна: ДП «Центр
науково-технічної інформації та сприяння інноваційному розвитку України».
Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний (Леніна),
77. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 0,4279 га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Запоріжжя, просп. Соборний (Леніна),
77. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – функціонування комплексу центру на просп. Соборний (Леніна), 77. Правовий режим земельної
ділянки (ділянок) – постійне користування. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки
(061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області:
modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: ТОВ науково-технічний центр «СІЧ СЕРТ».
Дата оцінки: (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2016.
 10. Назва об’єкта оцінки: частина тамбура (загальна площа тамбура – 14,5 м2) площею 2,0 м2, вбудована в перший поверх гуртожитку
№ 1 (літ. А-5). Балансоутримувач майна: Таврійський державний агротехнологічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл.,
м. Мелітополь, просп. 50-річчя Перемоги, 22. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 0,5223 га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок):
Запорізька обл., м. Мелітополь, просп. 50-річчя Перемоги, 22. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – для розміщення та експлуатації гуртожитку
№ 1. Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – постійне користування.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) – 900 601,89. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору
оренди. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-0787 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по
Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».
Дата оцінки: (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016.
 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 9 (у складі частин приміщень з № 1 до № 5 включно та частини приміщення спільного
користування № ІХ площею 5,9 м2 першого поверху будівлі гуртожитку,
літ. А-9) загальною площею 38,5 м2. Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад Дніпрорудненський професійний ліцей. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Дніпрорудне, просп. Ентузіастів
15. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 0,4401 га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Запорізька обл., м. Дніпрорудне, просп.
Ентузіастів, діл. № 15. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) –
для обслуговування будівлі гуртожитку. Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – постійне користування. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Контактні телефони: відділ оренди
державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66).

Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Запорізькій області. Платник
робіт з оцінки: ФОП Тронь Ігор Миколайович. Дата оцінки: (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2016.
 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 11 (у складі
частин приміщень з № 1 до № 5 включно та частини приміщення спільного користування № ІХ площею 8,85 м2) першого поверху будівлі гуртожитку (Літ. А-9) загальною площею 76,95 м2. Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад Дніпрорудненський професійний ліцей.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Дніпрорудне, просп.
Ентузіастів 15. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 0,4401 га. Місце
розташування земельної ділянки (ділянок): Запорізька обл., м. Дніпрорудне,
просп. Ентузіастів, діл. № 15. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – для обслуговування будівлі гуртожитку. Правовий режим земельної
ділянки (ділянок) – постійне користування. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Контактні телефони: відділ
оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-0750 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Запорізькій області.
Платник робіт з оцінки: ФОП Тронь Ігор Миколайович. Дата оцінки: (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2016.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта
господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015
№ 2075 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України15.01.2016 за
№ 60/28190, (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності,
які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у
межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки. Оцінювачі, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має
підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними
документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву,
адресу об’єкта оцінки та дату проведення конкурсу) по кожному об’єкту
оцінки окремо:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів
оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення);
копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; копії кваліфікаційних документів оцінювачів,
які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та
підписання звіту про оцінку майна; копії документів, передбачених абзацом
сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення);
2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом
із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна (додаток 2 до Положення);
3) конкурсну пропозицію претендента, яка подається в запечатаному
окремому конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт
у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Претенденти, що подали документи на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не
будуть. У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. № 22, каб. №16.
Телефони для довідок: (061) 226-07-50; 226-07-66; 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу організаційнодокументального та інформаційного забезпечення РВ ФДМУ по Запорізькій
області (каб. № 9) до 13.05.2016 (включно).
Конкурс відбудеться 19.05.2016 о 10.00 у РВ ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50,
каб. № 35.

ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення центральної прохідної загальною площею 2,0 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Іллічівська філія ДП «АМПУ». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська
обл., м. Іллічівськ, вул. Транспортна, 2в. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Тел. замовника конкурсу: 0487315028, 0487315029, електронна адреса замовника конкурсу infoa_51@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані
відсутні. 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.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПАТ «Банк Михайлівський» (ЄДРПОУ 38619024), тел.: 067-550-55-73.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху
будівлі учбового корпусу загальною площею 12,7 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Одеська національна академія харчових технологій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Пастера, 31. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Тел. замовника конкурсу: 0487315028, 0487315029, електронна адреса замовника конкурсу
infoa_51@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані
відсутні. 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.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Чабан Олег Васильович (інд. код 2508117074), тел.: 067-854-17-72.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
36,0 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Одеська національна академія харчових технологій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Пастера,
31. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Тел. замовника
конкурсу: 0487315028, 0487315029, електронна адреса замовника конкурсу infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. 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. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: мале приватне підприємство «ЕДІС» (ЄДРПОУ 23875735), тел.: 067-480-56-51.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення вестибуля першого поверху учбового корпусу загальною площею 2,0 м2.
Балансоутримувач об’єкта оцінки: Одеський національний морський університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Ковальська, 1. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Тел. замовника конкурсу:
0487315028, 0487315029, електронна адреса замовника конкурсу infoa_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані
відсутні. 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. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПАТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750), тел.: 786-81-11.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення холу
першого поверху будівлі навчального корпусу № 27 загальною площею
4,0 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Одеський окружний адміністративний суд. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога,
14. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Тел. замовника
конкурсу: 0487315028, 0487315029, електронна адреса замовника конкурсу infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
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господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. 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. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Гертнер Олена
Анатоліївна (інд. код 2144217301), тел.: 068-345-88-86, 785-16-68.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею
14,5 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: ДУ «Одеська міська лікарня ветеринарної медицини». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 217. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Тел. замовника конкурсу: 0487315028, 0487315029, електронна адреса замовника конкурсу infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: дані відсутні. 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. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Нікольникова Алла
Леонідівна (інд. код 2711002166), тел.: 067-484-85-50.
 7. Назва об’єкта оцінки: приміщення на першому поверсі гуртожитку № 5 загальною площею 301,3 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки:
Одеський національний морський університет. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 59. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. Тел. замовника конкурсу:0487315028,
0487315029, електронна адреса замовника конкурсу infoa_51@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні.
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. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: громадська організація
«Співдружність Україна-Туркменістан» (ЄДРПОУ 40255389), тел.: 066-8131-709, 093-93-79-099.
 8. Назва об’єкта оцінки: будівля складу з рампою та навісом (інв.
№ 4083) (27 500,0 м2) та адміністративно-побутова будівля (інв.
№ 4081) (4 657,0 м2), загальною площею 32 157,0 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: ДП «Іллічівський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Сухолиманська, 72 (27 500,0 м2) та Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Сухолиманська, 73
(4 657,0 м2). Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Тел. замовника конкурсу: 0487315028, 0487315029, електронна адреса замовника
конкурсу infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 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. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.04.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «АДМ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 20027449), тел.: 044-230-14-70 (80, 90).
 9. Назва об’єкта оцінки: відкритий майданчик на території Одеського морського вокзалу (інв. № 073014) загальною площею 35,0 м2.
Балансоутримувач об’єкта оцінки: Одеська філія Державного підприємства
«Адміністрація морських портів України» (адміністрація Одеського морського порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Приморська,6. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Тел. замовника конкурсу: 0487315028, 0487315029, електронна адреса замовника конкурсу
infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. 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. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «ДІ МАРЕ» (ЄДРПОУ
38188559), тел.: 773-40-71, 097-504-41-03.
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на 2-му поверсі
в 2-поверховій будівлі на площадці ТВТ (літ. «Ж») загальною площею
43,9 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрація Одеського
морського порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Андрієвського, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Тел.
замовника конкурсу: 0487315028, 0487315029, електронна адреса замовника конкурсу infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 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. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.04.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Блек Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 36554395), тел.: 729-39-99, (063) 684-03-25.
 11. Назва об’єкта оцінки: відкрита площадка на стоянці ТІР загальною площею 33,5 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрація
Одеського морського порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
Митна площа, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Тел. замовника конкурсу: 0487315028, 0487315029, електронна адреса замовника конкурсу infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 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. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Блек Сі Шіппінг Сервіс
ЛТД» (ЄДРПОУ 36554395), тел.: 729-39-99, 0636840325.
 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення 2-го поверху у
двоповерхової будівлі АБК на площадці транспортно-вантажного термінала, інв. № 060387, загальною площею 8,64 м2. Балансоутримувач
об’єкта оцінки: Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрація Одеського морського порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Андрієвського, 2. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди. Тел. замовника конкурсу: 0487315028,
0487315029, електронна адреса замовника конкурсу infoa_51@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні.
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. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю «ОдемараІнтер» (ЄДРПОУ 23869953), тел.: 729-33-85, 729-48-43.
 13. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення будинку прохідної
на митній загальною площею 23,4 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки:
Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрація Одеського морського порту). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, Митна площа, 1/2. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Тел. замовника конкурсу: 0487315028, 0487315029, електронна адреса замовника конкурсу infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 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. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.04.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ
«Інтерсервіс Україна» (ЄДРПОУ 38156287), тел.: 737-81-80, 097-504-41-03.
 14. Назва об’єкта оцінки: приміщення на другому рівні вхідного
павільйону Одеського морського вокзалу загальною площею 30,0 м2.
Балансоутримувач об’єкта оцінки: Одеська філія Державного підприємства
«Адміністрація морських портів України» (адміністрація Одеського морського порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Приморська, 6.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Тел. замовника
конкурсу: 0487315028, 0487315029, електронна адреса замовника конкурсу infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. 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. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таєм-
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ницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Балєєв Олександр Вікторович» (ЄДРПОУ 38188559), тел.: (093)636-90-36(7), 70-11-955.
 15. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на 2-му поверсі в 4-поверховій будівлі управління № 3 (інв.№0725560) загальною
площею 44,9 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрація
Одеського морського порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
Митна площа, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Тел. замовника конкурсу: 0487315028, 0487315029, електронна адреса замовника конкурсу infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 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. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ
«Інспекторат Україна» (ЄДРПОУ 25948585), тел.: 777-78-10.
 16. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля 3-го рівня 7-рівневої
будівлі пасажирського комплексу морського вокзалу загальною площею 6,0 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрація
Одеського морського порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Приморська,6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Тел. замовника конкурсу: 0487315028, 0487315029, електронна адреса замовника конкурсу infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 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. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.04.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Тарасенко
І. Т. (ЄДРПОУ 2163020463), тел.: (067) 293-17-56, 776-07-12.
 17. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення другого поверху
двоповерхового будинку поста ЕЦ Газового парку загальною площею
128,25 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрація Одеського
морського порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа,
1/6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Тел. замовника
конкурсу: 0487315028, 0487315029, електронна адреса замовника конкурсу infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. 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. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Бруклін- Київ Порт»
(ЄДРПОУ 34552569), тел.: 067-519-25-99, 0503364514.
 18. Назва об’єкта оцінки: приміщення у одноповерховій будівлі складу корпусу № 1 загальною площею 17,66 м2. Балансоутримувач об’єкта
оцінки: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний
університет ім. К. Д. Ушинського». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Старопортофранківська, 26. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Тел. замовника конкурсу: 0487315028, 0487315029, електронна
адреса замовника конкурсу infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 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. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.04.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Кошман
Ірина Павлівна (ідент. код 2505413408), тел.: 067-485-87-64.
 19. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення першого поверху у будівлі загальною площею 2,0 м2. Балансоутримувач об’єкта
оцінки: Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Французький бульвар, 24/26. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Тел. замовника конкурсу:
0487315028, 0487315029, електронна адреса замовника конкурсу infoa_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані
відсутні. 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. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016. Інформація про особу – платника
робіт з оцінки: ФОП Матковський Володимир Іванович (ідент. код 2572118079),
тел.: 048 735-95-24; 0482 37-56-66.
 20. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення студентської столової на першому поверсі у гуртожитку № 4 загальною площею 85,9 м2.
Балансоутримувач об’єкта оцінки: Одеський національний університет
ім. І. І. Мечникова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Дов
женка, 5. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Тел.
замовника конкурсу: 0487315028, 0487315029, електронна адреса замовника конкурсу infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 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. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Новак
Світлана Степанівна (ідент. код 2480408028), тел.: 097-410-64-97.
 21. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення (споруда № 226) загальною площею 71,0 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: База ресурсного забезпечення та аварійно-рятувальних робіт державної
служби України з надзвичайних ситуацій. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Одеська область, Ананьївський район, с. Жеребкові. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з
метою пролонгації договору оренди. Тел. замовника конкурсу: 0487315028,
0487315029, електронна адреса замовника конкурсу infoa_51@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні.
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. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Короб Надія Григорівна (ідент. код 1857318764),
тел.: 095-554-78-01.
 22. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вестибуля першого
поверху п’ятиповерхового учбового корпусу загальною площею 2,0 м2.
Балансоутримувач об’єкта оцінки: Одеський національний університет ім. І. І.
Мечникова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Французький бульвар, 24/26. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Тел.
замовника конкурсу: 0487315028, 0487315029, електронна адреса замовника конкурсу infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: дані відсутні. 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. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Бідна Ірина Сергіївна (ідент. код
2992522200), тел.: 093-817-11-01.
 23. Назва об’єкта оцінки: частина даху гаража експлуатаційної ділянки загальною площею 30,0 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Саратське
управління водного господарства. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Саратський р-н, с. Михайлівка. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації
договору оренди. Тел. замовника конкурсу: 0487315028, 0487315029, електронна адреса замовника конкурсу infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 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. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.04.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ПрАТ «МТС Україна» (ЄДРПОУ 14333937), тел.: (095)289-55-55.
 24. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля приміщення виробничого призначення учбового корпусу ОНУ ім. І. І.Мечникова загальною площею 52,6 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Одеський
національний університет ім. І. І. Мечникова. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Дворянська, 2. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролон-

гації договору оренди. Тел. замовника конкурсу: 0487315028, 0487315029,
електронна адреса замовника конкурсу infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 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. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 30.04.2016. Інформація про особу – платника
робіт з оцінки: ФОП Антоненко Наталія Борисівна (ідент. код 2443616746),
тел.: 0503164008, 0971270801.
 25. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення 1-го поверху
9-поверхової будівлі гуртожитку загальною площею 23,5 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Генуезька, 22. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати. Тел. замовника конкурсу: 0487315028, 0487315029, електронна адреса
замовника конкурсу infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 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. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.04.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Сегед»
(ЄДРПОУ 19215499), тел.: 37-80-55; 703-56-87; 799-53-48.
 26. Назва об’єкта оцінки: дві частини нежитлового приміщення
вестибуля на першому поверсі дев’ятиповерхової будівлі загальною
площею 4,0 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Апеляційний суд Одеської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Гайдара, 24а.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати. Тел. замовника конкурсу: 0487315028, 0487315029,
електронна адреса замовника конкурсу infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 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. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 30.04.2016. Інформація про особу – платника
робіт з оцінки: ПАТ Комерційний банк «ПриватБанк « (ЄДРПОУ 14360570),
тел.: 706-03-09; 093-408-50-57.
 27. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення 1-го
поверху будівлі учбово-виробничої майстерні літ. «Б» (47,4 м2 та
27,0 м2) загальною площею 74,4 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки:
Державний навчальний заклад «Ізмаїльський центр професійно-технічної
освіти». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Рєпіна, 14а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати. Тел. замовника конкурсу: 0487315028,
0487315029, електронна адреса замовника конкурсу infoa_51@spfu.gov.
ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані
відсутні. 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.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Калина» (ЄДРПОУ 21008276),
тел.: 80484155351; 80677991117.
 28. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення, які знаходяться на першому поверсі адміністративної будівлі, загальною площею
74,7 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Одеська обл., м. Кілія, вул. Леніна, 56. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати. Тел. замовника
конкурсу: 0487315028, 0487315029, електронна адреса замовника конкурсу infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. 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. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПП «Кілійський автомотолюбитель» (ЄДРПОУ 37905058), тел.: (096)309-22-03.
 29. Назва об’єкта оцінки: частина холу СК «Юність» загальною площею 2,0 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Іллічівська філія державного
підприємства «Адміністрація морських портів України». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Леніна, 20. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати. Тел. замовника конкурсу: 0487315028, 0487315029, електронна
адреса замовника конкурсу infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 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. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПАТ
«Марфін Банк» (ЄДРПОУ 21650966), тел.: 050- 969-40-57; Носаль Світлана(04868)248-45 (м. Іллічівськ).
 30. Назва об’єкта оцінки: частина холу 2-го поверху чотириповерхового адміністративно-побутового корпусу № 2 літ. «6Г» загальною
площею 2,0 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: ДП «Іллічівський морський
торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Транспортна, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати. Тел. замовника конкурсу:
0487315028, 0487315029, електронна адреса замовника конкурсу infoa_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані
відсутні. 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. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016. Інформація про особу – платника
робіт з оцінки: ПАТ «Марфін Банк» (ЄДРПОУ 21650966), тел.: 050- 969-40-57;
Носаль Світлана-(04868)248-45 (м. Іллічівськ).
 31. Назва об’єкта оцінки: частини холу 2-го поверху 4-поверхової
адміністративно-побутової будівлі літ. «Ї» загальною площею 2,0 м2.
Балансоутримувач об’єкта оцінки: ДП «Іллічівський морський торговельний
порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Транспортна, 2, термінал № 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати. Тел. замовника конкурсу:
0487315028, 0487315029, електронна адреса замовника конкурсу infoa_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані
відсутні. 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. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016. Інформація про особу – платника
робіт з оцінки: ПАТ «Марфін Банк» (ЄДРПОУ 21650966), тел.: 050- 969-40-57;
Носаль Світлана-(04868)248-45 (м. Іллічівськ).
 32. Назва об’єкта оцінки: частина холу 1-го поверху чотириповерхової адміністративно-побутової будівлі літ. «4Я» загальною площею
2,0 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: ДП «Іллічівський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Транспортна, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати. Тел. замовника конкурсу:
0487315028, 0487315029, електронна адреса замовника конкурсу infoa_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються:
дані відсутні. 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.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016. Інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ПАТ «Марфін Банк» (ЄДРПОУ 21650966), тел.:
050- 969-40-57; Носаль Світлана-(04868)248-45 (м. Іллічівськ).
 33. Назва об’єкта оцінки: відокремлена частина коридору другого поверху загальною площею 2,0 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки:
Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кілія, вул. Леніна, 56 (попередній № 52). Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати. Тел. замовника конкурсу: 0487315028, 0487315029, електронна адреса замовника конкурсу infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 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. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.04.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації» (ЄДРПОУ 30109015), тел.: 743-1107-Філіп Миколайович, (094)66-999-49; 799-12-30.
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 34. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення у вестибулі адміністративної будівлі загальною площею 11,0 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Державна податкова інспекція у м. Іллічівську
Головного управління Міндоходів в Одеській області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Шевченка, 3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Тел. замовника конкурсу:
0487315028, 0487315029, електронна адреса замовника конкурсу infoa_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються:
дані відсутні. 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.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ПАТ «Комерційний банк» «Інвестбанк»
(ЄДРПОУ 20935846), тел.: 726-99-24, 726-99-21, 726-87-01.
 35. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на 3-му поверсі
у будівлі загальною площею 52,3 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки:
Державний навчальний заклад «Іллічівський професійний судноремонтний ліцей». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Іллічівськ, смт Олександрівка, вул. Перемоги, 93. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати. Тел. замовника конкурсу:
0487315028, 0487315029, електронна адреса замовника конкурсу infoa_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються:
дані відсутні. 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.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Центр підготовки моряків «Авант»
(ЄДРПОУ 32334224), тел.: 795-66-02, 795-66-02 , 771-02-35, 718-37-92.
 36. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху
у семиповерховій будівлі поліклініки № 1 загальною площею 22,6 м2.
Балансоутримувач об’єкта оцінки: Державний заклад «Іллічівська басейнова лікарня на водному транспорті Міністерства охорони здоров’я України».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. 1 Травня,
1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Тел. замовника
конкурсу: 0487315028, 0487315029, електронна адреса замовника конкурсу infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. 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. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПП «Аптека соціальна»
(ЄДРПОУ 35641770), тел.: 093-446-25-11, 718-13-66.
 37. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на 1-му
поверсі одноповерхової будівлі центральної прохідної загальною площею 2,0 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: ДП «Білгород-Дністровський
морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська
область, м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди. Тел. замовника конкурсу: 0487315028,
0487315029, електронна адреса замовника конкурсу infoa_51@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні.
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. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016. Інформація про особу – платника робіт з
оцінки: ТОВ «Інпей» (ЄДРПОУ 37350424), тел.: (067)749-09-70, 787-02-62.
 38. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на першому поверсі поліклініки Центру реконструктивної та відновної медицини загальною площею 71,2 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Одеський
національний медичний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Тіниста, 8. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Тел. замовника конкурсу: 0487315028, 0487315029, електронна
адреса замовника конкурсу infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 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. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПП
«Медпроффі» (ЄДРПОУ 38351429), тел.: 067-487-13-13, 063-567-71-72.
 39. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху
учбового корпусу № 6 у будівлі, що належить до об’єктів культурної
спадщини, загальною площею 17,3 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки:
Національний університет «Одеська морська академія». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Пастера, 16. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Тел. замовника конкурсу: 0487315028, 0487315029, електронна адреса замовника конкурсу infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 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. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.04.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПАТ Акціонерний
банк «Південний» (інд. код 20953647), тел.: 757-92-37, 30-70-30.
 40. Назва об’єкта оцінки: відокремлена частина горища морехідного училища загальною площею 9,0 м2. Балансоутримувач об’єкта
оцінки: Одеське морехідне училище ім. О. Маринеску НУ «Одеська морська
академія». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Канатна, 8.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Тел. замовника
конкурсу: 0487315028, 0487315029, електронна адреса замовника конкурсу infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. 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. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар» (інд. код
21673832), тел.: 067-343-79-74, 067-343-79-67.
 41. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення 1-го поверху в
5-поверховому будинку гуртожитку № 1 ОНЮА загальною площею
27,0 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Національний університет «Одеська
юридична академія». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Сергія
Варламова (Піонерська), 8. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Тел. замовника конкурсу: 0487315028, 0487315029, електронна адреса
замовника конкурсу infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 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. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Пшенична Оксана Броніславасівна (інд. код 2835311163), тел.: 735-22-67, 787-47-75.
 42. Назва об’єкта оцінки: приміщення в головному учбовому корпусі технікуму загальною площею 13,8 м2. Балансоутримувач об’єкта
оцінки: Петрівський державний аграрний технікум. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Одеська обл., Комінтернівський р-н, с. Петрівка, вул. Куріса,
9. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Тел. замовника
конкурсу: 0487315028, 0487315029, електронна адреса замовника конкурсу infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. 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. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Піскарьова Зінаїда
Миколаївна (інд. код 1645100989), тел.: 067-486-43-86.
 43. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на 1-му
поверсі адмінкорпусу (2,0 м2), інв. № 122273, частина нежитлового
приміщення на 1-му поверсі БКС (2,0 м2), загальною площею 4,0 м2.
Балансоутримувач об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, просп. Шевченка, 1.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Тел. замовника
конкурсу: 0487315028, 0487315029, електронна адреса замовника конкурсу infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
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оцінюються: дані відсутні. 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. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПАТ «Укрсиббанк» (інд. код
9807750), тел.: 786-81-88, 786-81-99, (067) 29-26-155.
 44. Назва об’єкта оцінки: приміщення № 30, 31, 32 на першому
поверсі адміністративної будівлі літ. «А» загальною площею 40,7 м2.
Балансоутримувач об’єкта оцінки: Білгород-Дністровський міський відділ (з
обслуговування міста Б. Дністровський та Б. Дністровського р-ну) ГУМВС
України в Одеської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл.,
м. Білгород-Дністровський, вул. Тімірязєва, 21. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Тел. замовника конкурсу: 0487315028, 0487315029,
електронна адреса замовника конкурсу infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 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. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.04.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Хлівна
Наталія Михайлівна (інд. код 2690101322), тел.: 067-92-11-842.
 45. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення у будівлі «Мортек»
загальною площею 26,4 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Державне
підприємство «Адміністрація морських портів України». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа, 1/2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Тел. замовника конкурсу: 0487315028, 0487315029,
електронна адреса замовника конкурсу infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 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. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 30.04.2016. Інформація про особу – платника
робіт з оцінки: Благодійний фонд «Міжнародний фонд моряків» (ЄДРПОУ
39419428), тел.: 8073-620-13-13.
 46. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення вбудованої частини холу на першому поверсі адміністративно-аудиторного корпусу
(блок «А») площею 2,0 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Одеський
національний морський університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Мечникова, 34. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Тел. замовника конкурсу: 0487315028, 0487315029, електронна
адреса замовника конкурсу infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 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. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.04.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП
Страйстар Тетяна Борисівна (інд. код 2604308329), тел.: 050-164-79-29.
 47. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення першого поверху адміністративної будівлі площею 2,0 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Державна податкова інспекція у Суворовському районі
м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Академіка Заболотного, 38а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Тел. замовника конкурсу: 0487315028, 0487315029,
електронна адреса замовника конкурсу infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 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. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.04.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ПАТ «Комерційний банк «Центр» (ЄДРПОУ 37119553), тел.: 734-00-06.
 48. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення адміністративної будівлі (цокольний поверх) площею 2,0 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Державна податкова інспекція у Приморському районі
м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Південна, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Тел. замовника конкурсу: 0487315028, 0487315029, електронна
адреса замовника конкурсу infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 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. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.04.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПАТ «Комерційний банк «Центр» (ЄДРПОУ 37119553), тел.: 734-00-06.
 49. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення у будівлі «Мортек»
загальною площею 37,1 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Державне
підприємство «Адміністрація морських портів України». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа, 1/2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Тел. замовника конкурсу: 0487315028, 0487315029,
електронна адреса замовника конкурсу infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 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. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 30.04.2016. Інформація про особу – платника
робіт з оцінки: Благодійний фонд «Міжнародний фонд моряків» (ЄДРПОУ
39419428), тел.: 8073-620-13-13.
 50. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення нежитлової будівлі літ. «В» площею 21,0 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки:
ДЗ «Спеціалізований(Спеціальний) Клінічний Санаторій ім. В. П. Чкалова»
МОЗ України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, пров. Санаторний,
8а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Тел. замовника
конкурсу: 0487315028, 0487315029, електронна адреса замовника конкурсу infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. 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. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Голубєв Максим Ігоревич (інд. код 3550204632), тел.: 093-578-89-39.
 51. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 1-го поверху будівлі управління порту площею 38,8 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: ДП «Адміністрація морських портів України». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, Митна площа, 1. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Тел. замовника конкурсу: 0487315028, 0487315029, електронна адреса замовника конкурсу infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 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. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.04.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ПАТ «Фарлеп-Інвест» (ЄДРПОУ 19199961), тел.: 35-52-40, 35-52-35.
 52. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення першого поверху будівлі холу площею 2,0 м2. Балансоутримувач об’єкта
оцінки: ДП «Іллічівський морський торговельний порт». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Іллічівськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна,
4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Тел. замовника
конкурсу: 0487315028, 0487315029, електронна адреса замовника конкурсу infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. 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. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПАТ «МАРФІН БАНК»
(ЄДРПОУ 21650966), тел.: 04868-341-02, 248-45.
 53. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на 1-му поверсі
2-поверхового навчального корпусу № 20 – кафедра військової підготовки (колишнього КПО – комбінату побутового обслуговування) площею
55,71 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Одеській національний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Мар-

шала Говорова, 11г. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Тел. замовника конкурсу: 0487315028, 0487315029, електронна адреса замовника конкурсу infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 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. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Коваль-Лесков Олександр Вадимович (інд. код 2349603672), тел.: 050-416-47-03.
 54. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху
адміністративного корпусу площею 49,9 м2. Балансоутримувач об’єкта
оцінки: Одеська гідрогеолого-меліоративна експедиція. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Льва Симиренка, 33б. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. Тел. замовника конкурсу: 0487315028,
0487315029, електронна адреса замовника конкурсу infoa_51@spfu.gov.
ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані
відсутні. 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.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016. Інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ФОП Левченко Дмитро Леонідович (інд. код
3102719778), тел.: 097-612-44-21.
 55. Назва об’єкта оцінки: приміщення будівлі прохідної площею
9,2 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Ізмаїльське вище професійне училище Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра
Конашевича-Сагайдачного. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл.,
м. Ізмаїл, вул. Фанагорійська, 7. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Тел. замовника конкурсу: 0487315028, 0487315029, електронна
адреса замовника конкурсу infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 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. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.04.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Гаврилюк
Євгенія Олександрівна (інд. код 3179207866), тел.: 073-473-1816.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві Юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі по об’єктах допускаються претенденти, які діють на
підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів в нематеріальної формі», спеціалізацією 1.1 «Оцінка
нерухомих речей» (нерухомого майна, нерухомості).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її
складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах
I, II, III та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в
додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,
15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю
організаційної роботи (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх,
кімн. 1113) до 18.00 12.05.2016. 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.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Одеській області (65012,
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503) 18.05.2016 об 11.00.
Тел. для довідок (048) 731-50-39.
РВ ФДМУ по Одеській області, керуючись вимогами пункту 4 розділу ІІ (Підготовка до проведення конкурсу) 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) у зв’язку із святковими днями інформує.
Конкурс, інформація про який опублікована в газеті «Відомості приватизації» № 29 (945) від 11.04.2016 на стор. 4, щодо об’єктів № 1 – 4 (приватизація шляхом продажу на аукціоні), з датою проведення 04.05.2016 об 11.00
переноситься на 06.05.2016.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення.
До участі в конкурсі по об’єкту № 1 допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким
передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів в нематеріальної формі», спеціалізацією 1.1
«Оцінка нерухомих речей» (нерухомого майна, нерухомості) та кваліфікаційного свідоцтва оцінювача/оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок та діючого посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача/
оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок.
До участі в конкурсі по об’єктах № 2 – 4 допускаються претенденти, які
діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким
передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів в нематеріальної формі», спеціалізацією 1.1
«Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості)».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділах III, IV Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема
у розділах I, II, III, IV, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента
та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за
встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,
15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю
організаційної роботи (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх,
кімн. 1113) до 18.00 28.04.2016. 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.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Одеській області (65012,
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503) 06.05.2016 о 15.30.
Телефон для довідок (048) 731-50-39.

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 (повторний конкурс): двоповерхова будівля
їдальні № 13/27 загальною площею 1 386,1 м2 колишнього військового
містечка № 13. Балансоутримувач – відділ ЖКГ Ізяславської райдержадміністрації. Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл. м. Ізяслав, вул. Військова, 13/27. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон
та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; podil_68@spfu.
gov.ua. Балансова залишкова вартість станом на 29.02.2016 – 60 206,00 грн.
Кількість земельних ділянок – 1. Розмір земельної ділянки – 0,3500 га. Місце
розташування земельної ділянки: Хмельницька обл. м. Ізяслав, вул. Військова, 13/27. Цільове призначення земельної ділянки – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. Дата оцінки – 30.04.2016.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
 Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення на третьому поверсі адміністративної будівлі загальною площею 48,98 м2 (у т. ч. площа загального користування – 11,78 м2). Балансоутримувач – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75.
Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон
та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; podil_68@spfu.
gov.ua. Балансова залишкова вартість станом на 01.04.2016 – 235 904,34
грн. Розмір земельної ділянки – 1 400,0 м2. Місце розташування земельної
ділянки: м. Хмельницький, вул. вул. Соборна, 75. Цільове призначення земельної ділянки – під адміністративний будинок. Правовий режим земельної
ділянки – постійне користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 2 830 250,0 грн. Дата оцінки – 30.04.2016. Строк виконання робіт – до
5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій
області. Особа-платник робіт з оцінки – Хмельницька обласна організація
національної спілки архітекторів України.
 Назва об’єкта оцінки № 3: приміщення загальною площею 16,68 м2
(у т. ч. площа загального користування – 11,78 м2) в адміністративній
будівлі. Балансоутримувач – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Місцезна-
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ходження об’єкта: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua. Балансова
залишкова вартість станом на 01.04.2016 – 80 336,55 грн. Розмір земельної
ділянки – 1 400,0 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Хмельницький, вул. вул. Соборна, 75. Цільове призначення земельної ділянки – під
адміністративний будинок. Правовий режим земельної ділянки – постійне
користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 2 830 250,0
грн. Дата оцінки – 30.04.2016. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник
робіт з оцінки – Підприємство «Проектна майстерня «Зодчий».
 Назва об’єкта оцінки № 4: приміщення загальною площею 275,2 м2
у будівлі магазину. Балансоутримувач – Хмельницька філія концерну «Військ
торгсервіс». Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Кам’янецьПодільський, вул. Вокзальна, 93. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу:
(0382) 79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість станом
на 25.03.2016 – 25 600,00 грн. Дата оцінки – 30.04.2016. Строк виконання робіт –
до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Герасимчук Ганна Валер’янівна.
 Назва об’єкта оцінки № 5: приміщення загальною площею 73,5 м2 у
будівлі магазину. Балансоутримувач – Хмельницька філія концерну «Військ
торгсервіс». Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Кам’янецьПодільський, вул. Вокзальна, 93. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу:
(0382) 79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість станом на
25.03.2016 – 6 800,00 грн. Дата оцінки – 30.04.2016. Строк виконання робіт – до 5
календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Герасимчук Олександр Дмитрович.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію у запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті:
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, склад оцінювачів,
які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна; 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, який не повинен перевищувати 5 календарних днів.
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, орга
нізаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі
ЗМІ РВ ФДМУ по Хмельницькій області (каб. № 1) до 3 травня 2016 року
(включно) до 17.00.
Конкурс відбудеться 10 травня 2016 року о 10.00 у РВ ФДМУ по
Хмельницькій області за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75.
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Хмельницькій області в
інформації про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, опублікованій в газеті «Відомості приватизації» від 18.04.2016 № 31
(947) на стор. 6-7, дату проведення конкурсу слід читати: «Конкурс відбудеться 4 травня 2016 року о 10.00 у РВ ФДМУ по Хмельницькій
області за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75».

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки: об’єкт групи А державної власності – єдиний майновий комплекс державного підприємства «Особливе конструкторське бюро «Рута». Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: –. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 58023, м. Чернівці, вул. Руська,
248л. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні
в електронній формі. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: admin_77@ spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний майновий комплекс якого оцінюються: виробництво вузлів, деталей та приладів
для автомобілів та їх двигунів. КВЕД -34.3. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком
(зазначаються окремо за групами): частина будівлі (87/100 частки) – 1 од.,
транспортні засоби – відсутні, машини та обладнання – 63 од., малоцінні
необоротні матеріальні активи – відсутні. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за
групами): 5 600,00 тис. грн. станом на 31.03.2016. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних
ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): одна.
Розмір земельної ділянки, усього: 1,1868 га на праві постійного користування, спільне користування – 0,4029 га. Місце розташування земельної
ділянки: м. Чернівці, вул. Руська, 248л. Цільове призначення земельної ділянки: для виробничих потреб. Правовий режим земельної ділянки: право
постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки:
інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190.
Замовник та платник – РВ ФДМУ по Чернівецькій області (58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується регіональним відділення ФДМУ по Чернівецькій області, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта
оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки допускаються
претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності
з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об‘єктів в матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості),
у т. ч. земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність відповідної
кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися
чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку
ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 10.06.2013 № 796 і
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.08.2013 за № 637/23469.
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 в Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єкта оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, а також інформація про претендента подаються за
встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а або безпосередньо до каб. № 5 РВ ФДМУ по Чернівецькій області до 18.00 05.05.2016.
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб‘єкта оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться 12 травня 2016 р. о 10.00 у РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок (0372) 55-44-84.

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 об’єкта ПлоАдреса об’єкта оцінки
Балансоутримувач
з/п
оцінки
ща, м2
1 Нежитлове
118,1 м. Київ, вул. П. Май- ДУ «Територіальне медичне об’єднання
приміщення
бороди, 19
МВС України по м. Києву»

Орієнтовна
дата оцінки
30.04.16

 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
№ Назва об’єкта ПлоОрієнтовна
Адреса об’єкта оцінки
Балансоутримувач
з/п
оцінки
ща, м2
дата оцінки
1 Нежитлове
53,9 м. Київ, вул. Фролів- Київське казенне експериментальне про 30.04.16
приміщення
ська, 6/8
тезно-ортопедичне підприємство

 3. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
№
ПлоНазва об’єкта оцінки
Адреса об’єкта оцінки
з/п
ща, м2
1 Частина нерухомого 220,4 м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11
майна

Балансоутримувач
Державна регуляторна
служба України

Дата
оцінки
30.11.15

Конкурси відбудуться 16 травня 2016 р. о 15.00 у РВ ФДМУ по
м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок
281-00-32.
Документи приймаються до 17.00 10 травня 2016 р. адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, 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 16 травня 2016 р.».
Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Конкурсний відбір 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.

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

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ВІННИЦЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Вінницькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство осві- 03450695, Барський коледж транспорту та будівництва Націо Нерухоме майно –нежитлові вбудовані 02070915.6.ЦММНБЮ002 23000, Вінницька обл., Барський р-н,
113,1
394 154,00
2 роки 364 дні
Розміщення офіса (9,2 м2), здійснення торгівлі: канцелярськими товати і науки України нального транспортного університету, тел. (04341) 2-16-14 приміщення у будівлі гуртожитку (літ. А)
м. Бар, вул. Героїв Майдану, 11/14
рами та поліграфічною продукцією (52,2 м2), книжками (51,7 м2)

№
з/п

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

Назва органу
управління

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65, РВ ФДМУ
по Вінницькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ВОЛИНСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Волинській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
Назва органу управління
з/п

Балансоутримувач
(код ЄДРПОУ, юридична адреса, контактний телефон)

найменування
1 Державна служба статис- 02359662, Головне управління статистики у Волинській області, 43025, Приміщення частини першого поверху
тики України
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 12, тел. (0332) 78-56-70
адміністративної будівлі

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява на оренду
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн
02359662.1. АААДЕЕ772 45700, Волинська обл., м. Го42,0
123 486,00
рохів, вул. Незалежності, 2

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

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807, РВ ФДМУ по Волинській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можливий
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
строк оренди
1 Міністерство освіти і науки 00493675, Державний вищий навчальний заклад «Дніпропетровський державний аграрно-економічний Нежитлове вбудоване при- 00493675.1.БЕШСНП682 м. Дніпропетровськ, вул. Воро20,0
264 840,00
2 роки 11 місяців
Надання побутових послуг наУкраїни
університет», м. Дніпропетровьк, вул. Ворошилова, 25, тел. (056) 744-81-32
міщення
шилова, 25
селенню
2 Міністерство інфраструк- 25771603, Дніпропетровська дирекція УДППЗ «Укрпошта», м. Дніпропетровськ, вул. Привокзальна, 11, Нежитлове вбудоване при- 21560045.400.АААЖЕЛ953 Дніпропетровська обл., м. Підгоро- 21,3
68 457,00
1 рік
Розміщення магазину-складу
тури України
тел. (056) 770-32-20
міщення
дне, вул. Шосейна, 48

№
Назва органу управління
з/п

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: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить
конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

1 Міністерство інфраструктури
України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
01125608, ДП «Миколаївський морський торговельний порт»,
м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/14, тел. (0512) 50-81-88

найменування
Нежитлові приміщення в адміністра
тивно-побутовій будівлі РБД

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер майна місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн
01125608.1.БАОПВЛ121 м. Миколаїв, вул. Гро129,6
318 000,00
мадянський узвіз, 1/1

максимально можливий строк оренди мета використання
1 рік
Для розміщення службовопобутових приміщень

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, 6-й поверх,
кімн. 37-38, РВ ФДМУ по Миколаївській області та факсом (0512) 47-51-70. За додатковою інформацією 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».

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

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

1 Полтавська обласна дер- 14373124, Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту нажавна адміністрація
седення від наслідків Чорнобильської катастрофи Полтавської обласної державної
адміністрації, вул. Р. Люксембург, 14, м. Полтава, 36024, тел. (0532) 50-04-24
2 Міністерство освіти і на- 37829171, Миргородський художньо-промисловий ліцей ім. М. В. Гоголя Полтавуки України
ського національного технічного університету ім. Ю.Кондратюка, вул. Гоголя, 146,
м. Миргород, Полтавська обл., тел. (05355) 4-64-29
3 Міністерство соціальної 03189185, Спеціалізований миргородський санаторій «Слава», вул. Харківка, 64,
політики України
м. Миргород, Полтавська обл., 37600, тел. (05355) 5-27-16

25 квітня 2016 року

найменування
Складські приміщення

Частина приміщення навчального
корпусу № 2

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
14373124.5.ЧНТРБШ010 вул. Лихачова, 4, м. Полтава
139,6
100 919,00
2 роки 11 місяців Зберігання та поточний ремонт промислового
обладнання

реєстровий номер майна

місцезнаходження

02071100.2.ШРБУАУ110 вул. Гоголя, 146, м. Миргород, Полтавська область

40,8

185 795,0

2 роки 11 місяців

Розміщення буфету в навчальному закладі

Нежитлове приміщення в вестибулі 03189185.1.ЯРХСЖП138 вул. Харківка, 64, м. Миргород, Полтав1-го поверху їдальні спеціалізоваська область
ного санаторію «Слава»

1,0

4 524,0

2 роки 11 місяців

Інше використання державного майна (розміщення стенду рекламної продукції та здійснення
екскурсійної діяльності)

№ 33 (949)

7
Продовження таблиці
№
Назва органу управління
з/п
4 Міністерство освіти
і науки України

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

найменування

02071100, Полтавський національний технічний університет ім. Ю.Кондратюка,
Першотравневий проспект, 24, м. Полтава, 36011, тел. (0532) 56-98-94

реєстровий номер майна

Частина нежитлових приміщень;
частина нежитлових приміщень;
частина нежитлових приміщень;
частина нежитлових приміщень;
частина нежитлових приміщень

02071100.1.ЮУЧПКХ031;
02071100.1.ЮУЧПКХ032;
02071100.1.ЮУЧПКХ033;
02071100.1.ЮУЧПКХ034;
02071100.1.ЮУЧПКХ035

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
просп. Першотравневий, 29, м. Полтава;
28,88;
116 980,00;
2 роки 11 місяців
просп. Першотравневий, 25, м. Полтава;
16,12;
65 290,00;
просп. Першотравневий, 25а, м. Полтава; 26,25;
106 330,00;
просп. Першотравневий, 27, м. Полтава;
22,0;
89110,00;
проїзд Першотравневий, 24, м. Полтава
26,64;
106 290,00;

мета використання
Розміщення оператора телекомунікацій, який
надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку;
оператора та провайдера телекомунікацій, який
надає послуги з доступу до мережі Інтернет

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

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

Назва органу
управління

1 Міністерство освіти і науки України
2 Міністерство освіти і науки України

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за незалеж- максимально можмісцезнаходження
номер майна
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн ливий строк оренди
02071205, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна,
Нежитлові приміщення – частина поверхні покрівлі підвального приміщення під навісом площею
_
м. Харків, майдан
389,6
1 655 900,00
2 роки 11 місяців
61022, м. Харків, майдан Свободи, 4, тел.: (057) 705-02-41, 705-12-47, 235,8 м2 та кімн. 76, 77, 79, 80 – 83, 85 – 92 площею 153,8 м2 на 1-му поверсі різноповерхової
Свободи, 6
707-52-31, 705-12-36
(8 – 12) будівлі учбового корпусу (пам’ятка архітектури), інв. № 10310090, літ. А8/12
02071205, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна,
Одноповерхова будівля гаражів, інв. № 103100003, літ. Д-1, Е-1
_
м. Харків,
486,2
1 290 000,00
2 роки 11 місяців
61022, м. Харків, майдан Свободи, 4, тел.: (057) 705-02-41, 705-12-47,
просп. Леніна, 20
707-52-31, 705-12-36
(просп. Науки, 20)
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

мета використання
Розміщення кафе з літнім майданчиком
Розміщення автомийки і майстерні,
що здійснює технічне обслуговування та ремонт автомобілів

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів (обов’язково вказати поштову адресу з індексом заявника, дату та номер газети «Відомості приватизації», в якому опублікована інформація про об’єкт оренди)
приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18, 3-й поверх, кімн. 308, РВ ФДМУ по Харківській області. У разі надходження двох і більше
заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». За додатковою інформацією слід
звертатися у робочі дні та години у відділ оренди РВ ФДМУ по Харківській області (4-й поверх, кімн. 413) або за тел. 705-18-59.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ОГОЛОШЕННЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу управління
з/п
1 Міністерство освіти і науки
України
2 Державна фінансова інспекція України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
02125609, Херсонський державний університет, 73003, м. Херсон,
вул. 40 років Жовтня, 27, тел. (0552) 32-67-05
Державна фінансова інспекція в Херсонській області, 73000, м. Херсон,
вул. Декабристів, 28, тел. (0552) 22-64-85

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди мета використання
02125609.1.ЦООЖГМ013 м. Херсон,
215,5
–
2 роки 11 місяців
Розміщення їдальні
вул. 40 років Жовтня, 4
–
Херсонська область, смт Іванів112,1
–
2 роки 11 місяців
Розміщення комунальної
ка, вул. Крупської, 7
установи

найменування
Нежитлові приміщення їдальні
та харчоблоку в корпусі № 6
Адмінбудівля

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, РВ ФДМУ в Херсонській області,
АРК та м. Севастополі. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ХМЕЛЬНИЦЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Хмельницькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
Балансоутримувач
Назва органу управління
з/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
1 Державне агентство водних ресур- 05446893, Хмельницьке обласне управління водних ресурсів
сів України

найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
Приміщення гаража 05446893.5.ТТПШШТ158 вул. Юхима Сіцінського,
26а, м. Хмельницький

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
56,1
86 453,00
2 роки 11 місяців
Виробництво автомобільних кузовів, причепів та напівпричепів

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, РВ ФДМУ по Хмельницькій області. У
разі надходження двох і більше заяв на 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

Назва органу
управління

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

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
місцезнаходження об’єкта загальна вартість майна за неза- максимально можлиоренди
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення цоколь- 02070938.28.ГТАДСП020 м. Київ, просп. Науки, 21
5,0
54 710,00
2 роки 11 місяців
ного поверху дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 2
станом на 29.02.2016
Нерухоме майно
02070944.30.СЦЖГХР657 м.Київ, вул. Ломоносова,
3,0
33 420,00
2 роки 11 місяців
39, гуртожиток № 13
станом на 29.02.2016
Нерухоме майно
02070944.30.СЦЖГХР564 м.Київ, вул. Ломоносова,
3,0
33 420,00
2 роки 11 місяців
41, гуртожиток № 3
станом на 29.02.2016
Нерухоме майно
02070944.30.СЦЖГХР656 м.Київ, вул. Ломоносова,
3,0
33 420,00
2 роки 11 місяців
43, гуртожиток № 12
станом на 29.02.2016
Нерухоме майно
02070944.30.СЦЖГХР572 м.Київ, вул. Ломоносова,
3,0
33 420,00
2 роки 11 місяців
45, гуртожиток № 11
станом на 29.02.2016
найменування

1 Міністерство освіти
і науки України
2 Міністерство освіти
і науки України
3 Міністерство освіти
і науки України
4 Міністерство освіти
і науки України
5 Міністерство освіти
і науки України

02070938, Національний університет харчових технологій, 01033, м. Київ,
вул. Володимирська, 68, тел. (044) 289-95-55
02070944, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
вул. Володимирська, 60, м.Київ, 01033, тел. (044) 239-32-94
02070944, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, тел. (044) 239-32-94
02070944, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
вул. Володимирська, 60, м.Київ, 01033, тел. (044) 239-32-94
02070944, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, тел. (044) 239-32-94

6 Міністерство освіти
і науки України
7 Міністерство освіти
і науки України
8 Міністерство освіти
і науки України
9 Міністерство освіти
і науки України

02070944, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, тел. (044) 239-32-94
02070944, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, тел. (044) 239-32-94
02070944, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, тел. (044) 239-32-94
02070944, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, тел. (044) 239-32-94

реєстровий номер майна

Нерухоме майно

02070944.30.СЦЖГХР571 м.Київ, вул. Ломоносова,
49, гуртожиток № 10
02070944.30.СЦЖГХР566 м.Київ, вул. Ломоносова,
51, гуртожиток № 5
02070944.30.СЦЖГХР569 м.Київ, вул. Ломоносова,
55, гуртожиток № 8
02070944.30.СЦЖГХР570 м.Київ, вул. Ломоносова,
57, гуртожиток № 9

Нерухоме майно
Нерухоме майно
Нерухоме майно

3,0
3,0
3,0
3,0

33 420,00
станом на 29.02.2016
33 420,00
станом на 29.02.2016
33 420,00
станом на 29.02.2016
33 420,00
станом на 29.02.2016

2 роки 11 місяців
2 роки 11 місяців
2 роки 11 місяців
2 роки 11 місяців

мета використання
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює
побутове обслуговування населення
Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари
Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари
Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари
Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари
Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари
Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари
Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари
Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари

АПАРАТ ФДМУ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – апарату ФДМУ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
Назва органу
з/п
управління
1 Державне управління
справами

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
21710384, Національний комплекс «Експоцентр України», м. Київ,
просп. Академіка Глушкова, 1, тел. 596-91-01

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн
Нерухоме майно (виставковий павільйон № 17 21710384.6.ААААЛЕ903 м. Київ,
5 899,5
81 899 000,00
Національного комплексу «Експоцентр України»)
просп. Глушкова, 1

максимально можливий строк оренди
мета використання
10 років
Розміщення приватного
навчального закладу

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01601, м. Київ-133, вул. Кутузова, 18/9, Фонд державного майна України. 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».

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

МИКОЛАЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про проведення
конкурсу на право укладення договору
оренди нерухомого державного майна
 1. Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: державне нерухоме
майно – гідротехнічні споруди рибогосподарської технологічної водойми, а саме: гребля довжиною 221,5 м, дамба довжиною 190,0 м (ставка
водопостачального); гребля довжиною 36,0 м (ставка накопичувального);
гребля довжиною 309,4 м, дамба довжиною 1 594,0 м (ставка виросткового
№ 1); гребля довжиною 178,0 м, дамба довжиною 1 308,0 м (ставка виросткового № 2); гребля довжиною 159,0 м, дамба довжиною 276,0 м (ставка
виросткового № 3); дамба довжиною 240,0 м, водопостачальний канал довжиною 250,0 м (ставків малькових); гребля довжиною 270,0 м, дамба довжиною
110,0 м (ставків нерестових); донний водоскид з тр. 400,0 мм (2 шт.); донний
водоскид з тр. 1 000,0 мм (2 шт.); водоперепускна труба 1 000,0 мм (2 шт.); водоперепускна труба 400,0 мм (1 шт.); відвідний канал довжиною 1 714,0 м
за адресою: с. Знам’янка, Снігурівський р-н, Миколаївська обл.
Балансоутримувач: Державне підприємство «Укрриба».
Орган управління майном: Державне агентство рибного господарства
України.
Ринкова вартість майна згідно з висновком про вартість на 31.01.2016
становить 459 070,00 грн без ПДВ.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку –
січень 2016 р. становить 3 825,58 грн без ПДВ при використанні орендованого майна за функціональним призначенням.
Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою за
базовий місяць оренди – січень 2016 року, яка без урахування ПДВ становить 3825,58 грн.
2. Використання орендованого майна за функціональним призначенням.
3. Заборона приватизації та суборенди.
4. Термін дії договору оренди – 2 роки 364 дні.
5. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до
15 числа місяця, наступного за звітним).
6. Внесення завдатку в розмірі не менш як 3-місячна орендна плата
протягом місяця після підписання договору оренди, який зараховується в
рахунок плати за останні 3 місяці оренди.
7. Зобов’язання орендаря щодо проведення щорічних протиповеневих
заходів та додержання правил технічної експлуатації гідротехнічних споруд
рибоводних господарств.
8. Зобов’язання орендаря протягом 15 робочих днів після підписання
договору оренди укласти з балансоутримувачем договір про відшкодування експлуатаційних витрат балансоутримувача та інших витрат, пов’язаних
з виконанням умов договору оренди.
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9. Протягом місяця після укладення договору оренди орендарю здійснити
заходи щодо виготовлення паспорта рибогосподарської технологічної водойми та надати підтвердні документи орендодавцю.
10. 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.
11. Наявність у претендента відповідного КВЕДу щодо рибогосподарського виду діяльності.
12. 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.
 2. Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: державне нерухоме
майно – гідротехнічні споруди рибогосподарської технологічної водойми, а саме: контурні дамби (2 шт.) довжиною 1 300,0 м, роздільна дамба
довжиною 70,0 м (ставка виросткового № 18); контурні дамби (2 шт.) довжиною 2 400,0 м, роздільна дамба довжиною 50,0 м (ставка № 19); контурні дамби (2 шт.) довжиною 2 900,0 м, роздільна дамба довжиною 100,0 м
(ставка № 20); донний водоскид з тр. 500,0 мм (5 шт.); донний водоскид з
тр. 1 000,0 мм (2 шт.); водопостачальний та водоскидний канал довжиною
6 600,0 м за адресою: с. Центральне, с. Шмідтові, Снігурівський р-н, Миколаївська обл.
Балансоутримувач: Державне підприємство «Укрриба».
Орган управління майном: Державне агентство рибного господарства
України.
Ринкова вартість майна згідно з висновком про вартість на 31.01.2016
становить 248 190 грн без ПДВ.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку –
січень 2016 р. становить 2 068,25 грн без ПДВ при використанні орендованого майна за функціональним призначенням.
Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою за
базовий місяць оренди – січень 2016 року, яка без урахування ПДВ становить 2 068,25 грн.
2. Використання орендованого майна за функціональним призначенням.
3. Заборона приватизації та суборенди.
4. Термін дії договору оренди – 2 роки 364 дні.
5. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до
15 числа місяця, наступного за звітним).
6. Внесення завдатку в розмірі не менш як 3-місячна орендна плата
протягом місяця після підписання договору оренди, який зараховується в
рахунок плати за останні 3 місяці оренди.
7. Зобов’язання орендаря щодо проведення щорічних протиповеневих
заходів та додержання правил технічної експлуатації гідротехнічних споруд
рибоводних господарств.
8. Зобов’язання орендаря протягом 15 робочих днів після підписання
договору оренди укласти з балансоутримувачем договір про відшкодування експлуатаційних витрат балансоутримувача та інших витрат, пов’язаних
з виконанням умов договору оренди.
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9. Протягом місяця після укладення договору оренди орендарю розпочати роботу щодо виготовлення паспорта рибогосподарської технологічної
водойми та надати підтвердні документи орендодавцю.
10. 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.
11. Наявність у претендента відповідного КВЕДу щодо рибогосподарського виду діяльності.
12. 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:
1. 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.
2. 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 конкурсах з пакетами документів до них приймаються
за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн. 37-38, РВ ФДМУ
по Миколаївській області.
Кінцевий термін приймання документів на конкурси – за 3 робочих дні
до початку проведення конкурсів.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону буде проведено об 11.00 через 20
календарних днів з дати публікації цієї інформації в конференц-залі
РВ ФДМУ по Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх.
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Ознайомитися з об’єктами оренди можна в робочі дні за місцем їх
розташування.
Додаткову інформацію щодо умов конкурсів 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).

ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про проведення конкурсу на право
укладення договору оренди нерухомого державного майна
Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області проводить конкурс
на право укладення договору оренди нерухомого державного майна, що
обліковується на балансі Спеціалізованого Одеського санаторію «Салют»,
орган управління – Міністерство соціальної політики України.
 Назва об’єкта оренди: споруда мийки (інв. № 10310003, реєстровий № 24539732.1.ЛАМРТТ120) загальною площею 89,78 м2.
Місцезнаходження об’єкта оренди: м. Одеса, вул. Піонерська, 28.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 719 500,00 грн (сімсот
дев’ятнадцять тисяч п’ятсот грн 00 коп.) без ПДВ.
Стартова орендна плата за базовий місяць оренди – січень 2016 р.
становить 8 993,75 грн (вісім тисяч дев’ятсот дев’яносто три грн
75 коп.) без ПДВ.
Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою; мета використання: інше використання нерухомого майна (розміщення мийки автомобілів);
строк оренди – 2 роки 11 місяців; своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати до державного бюджету та балансоутримувачу (щомісяця до 12 числа
місяця, у платіжних дорученнях, які оформлює орендар, вказується «Призначення платежу» за зразком, який надає орендодавець листом при укладенні договору оренди), надання орендарем копій платіжних документів орендодавцю
та балансоутримувачу; належне утримання та використання об’єкта оренди за
цільовим призначенням; забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, утримання майна в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримання
орендованого майна в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі
його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу; забезпечення виконання протипожежних вимог стандартів, норм, правил, а також вимог та постанов пожежної охорони; забезпечення заходів впровадження автоматичних
засобів виявлення та гасіння пожеж, а також використання з цією метою виробничої автоматики; у будь-який час доби у присутності представника орендаря
надати робітникам відомчої пожежної охорони балансоутримувача можливість
перевірки на об’єкті оренди готовність засобів пожежегасіння, пожежної сигналізації та зв’язку; здійснення оплати за надані балансоутримувачем протипожежні послуги згідно з діючими тарифами балансоутримувача; забезпечення
орендодавцю і балансоутримувачу доступ на об’єкт оренди з метою контролю
за його використання та виконання умов договору; страхування об’єкта оренди протягом 15 днів з моменту укладення договору оренди на суму, не меншу,
ніж його вартість за висновком про вартість, на користь балансоутримувача в
порядку, визначеному чинним законодавством. Постійно поновлювати договір
страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застраховано;
укладення з балансоутримувачем договору на утримання орендованого майна
та надання комунальних послуг орендарю, витрат зі сплати податку на землю
протягом 15 робочих днів з дати укладення договору; обов’язання орендаря
у разі припинення або розірвання договору повернути об’єкт оренди балансоутримувачу у належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в
оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу та відшкодувати балансоутримувачу збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової)
об’єкта оренди з вини орендаря; дотримання правил експлуатації інженерних
мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством;
компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення звіту про незалежну
оцінку об’єкта оренди, яка була підставою для визначення стартової орендної
плати, протягом 10 днів з моменту повідомлення про переможця конкурсу; переможець конкурсу зобов’язаний підписати договір оренди з орендодавцем
протягом 5 робочих днів з моменту його отримання, а у разі його відмови від
укладення договору оренди (протягом 5 робочих днів) договір оренди укладається з учасником конкурсу, який останній відмовився від надання пропозицій
з орендної плати, але погодився укласти договір оренди з урахуванням своєї
останньої пропозиції орендної плати.
Основним критерієм визначення переможцем є найбільший розмір
орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов
конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс; відомості про претендента; пропозиції щодо виконання умов конкурсу
крім розміру орендної плати, пропозицію стосовно якого вноситься претендентом в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента для юридичної особи: документи що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом
копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської
заборгованості за останній звітний період; довідку від претендента про те,
що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
відомості про претендента для фізичної особи: копію документа, що
посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену
належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру
фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларації про
доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Пропозиції претендентів мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству.
Пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) та інші матеріали претендентів подаються до регіонального відділення у конвертах з
написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента.
Заяви на участь у конкурсі з матеріалами приймаються з дати опублікування інформації за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й
поверх, кімн. 1113, щодня з 9.00 до 16.00, по п’ятницях та передсвяткових
днях – з 9.00 до 15.00.
Кінцевий строк приймання документів на конкурс – не більш ніж за три
робочих дні до дати проведення конкурсу до 16.00.
Допущені для участі у конкурсі претенденти або уповноважені особи
претендентів подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати
за перший/базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на
відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної плати завершується
за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.00 на 21-й календарний день після
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» у РВ
ФДМУ по Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 5-й поверх, кімн. 503.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Одеській області
за тел.: 731-40-59, 731-50-38.

м. Київ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про проведення конкурсу з використанням
відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону на право оренди нерухомого державного майна
 1. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – частини нежитлового приміщеня хірургічного корпусу загальною
площею 9,0 м2 (р/н 02011976.1.НЧИЮЦЛ1115), що перебуває на балансі
Національного інституту раку, за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку
на 31.12.2015 становить 101 000,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство охорони здоров’я України.
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 грудня 2015 р.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – грудень 2015 р. становить
673,33 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи;
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є початко-
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вою орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до
його цільового призначення та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки
11 місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на
орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого
майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку,
передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент
передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу
протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану
незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних
документів); на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання
переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним
суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного
казначейства за місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в
рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення з
балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат
балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу, ніж його вартість (франшиза
безумовна – 0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати
орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент укладення договору оренди переможець конкурсу
зобов’язаний надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря
щодо стану майна; переможець конкурсу після отримання від орендодавця
проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний
зі свого боку проект договору оренди.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець
згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення
ціни здійснюється учасниками з кроком 30 % початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата
при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено об 11.40 на 21-й календарний день після
дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.
 2. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – частина нежитлового приміщення площею 1,0 м2 на першому поверсі будівлі гуртожитку № 11 (р/н 01132330.1.КАТГНП034)
за адресою: м. Київ, вул. Ніжинська, 29д, що перебуває на балансі Національного авіаційного університету.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку
на 30.11.2015 становить 12 700,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси
інфляції. На період 2016 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 грудня 2015 р.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – грудень 2015 р. становить 426,30 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення
платіжного термінала (орендна ставка 40 %); найбільший запропонований
розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди
порівняно зі встановленою на торгах початковою орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та
умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх
осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними
нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно
в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної
безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику оцінки (за наявності підтвердних документів); на підтвердження
зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної
плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем
розташування об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору
оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній
місяць платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем
орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача
на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю;
протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване
майно на суму, не меншу, ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за
звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу;
на момент укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний
надати узгоджений висновок балансоутримувача – Національного авіаційного університету та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу після
отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів
повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець
згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення
ціни здійснюється учасниками з кроком 50 % початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата
при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 12.20 на 21-й календарний день після
дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-22.
 3. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно на нульовому поверсі будівлі спорткомплексу загальною площею
403,9 м2 (р/н 14297707.1.ЛУЮЧЕК043), що перебуває на балансі Національного спортивного комплексу «Олімпійський», за адресою: м. Київ,
вул. Велика Васильківська, 55.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
31.10.2015 становить 8 350 800,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство молоді та спорту України.
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 грудня 2015 р.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – грудень 2015 р. становить 107 218,01 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення кафе та бару, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи (орендна
ставка 15 %); найбільший запропонований розмір місячної орендної плати
за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою
на торгах початковою орендною платою; ефективне використання об’єкта
оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди;
строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати
збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню,
утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані,
не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального
фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація
переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику оцінки (за
наявності підтвердних документів); на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в
розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий
рахунок відділу Державного казначейства за місцем розташування об’єкта
оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди. Внесений
завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за
використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна
договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця

після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму,
не меншу, ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку,
на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового поліса
і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент укладення
договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок балансоутримувача – Національного спортивного комплексу «Олімпійський» та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу після отримання
від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає
йому підписаний зі свого боку проект договору оренди.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець
згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення
ціни здійснюється учасниками з кроком 1 % початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата
при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.30 на 21-й календарний день після
дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів
оренди державного нерухомого майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел.
(044) 281-00-21.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії матеріали:
1. Заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься
учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби
зв’язку з ним;
2. Відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати
претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за
останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника
єдиного податку.
3. Додаткові пропозиції до договору оренди.
4. Для об’єкта № 2: завірену належним чином копію відповідної ліцензії
на здіснення грошових переказів або завірену належним чином копію укладеного з банком агентського договору з метою отримання права приймати
від імені банку платежі від населення.
5. Для об’єкта № 3: завірену належним чином ліцензію на здійснення
торгівлі товарами підакцизної групи.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному
законодавству України.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 робочих дні до
дати проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (кімн. 107) за адресою:
01032, м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву в конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (для фізичних осіб за наявності), із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта
оренди (адреса, площа, балансоутримувач).
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи
учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної
плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на
відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної плати завершується
за 10 хв. до початку проведення конкурсу.

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

ІНФОРМАЦІЯ
Національного університету оборони України імені Івана
Черняховського про проведення конкурсу на право
оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, адреса: 03049,
м. Київ, просп. Повітрофлотський, 28.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлове приміщення
загальною площею 4,0 м2 (під розміщення телекомунікаційного обладнання) та частина даху загальною площею 10,0 м2 (під розміщення 4
антено-місць) за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 30, військове
містечко № 29, буд. інв. № 89, рік побудови – 1977. Ринкова вартість майна
згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31.12.2015 становить 389 420,00
грн (без урахування ПДВ).
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – грудень 2015 року становить 12 980,67 грн без ПДВ (орендна ставка 40 %)
за умови використання об’єкта оренди під розміщення оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого мобільного зв’язку. У подальшому орендна плата підлягає щомісячному корегуванню на індекси інфляції,
згідно з законодавством.
Балансоутримувач: Національний університет оборони України імені
Івана Черняховського.
Основні умови конкурсу та вимоги щодо умов експлуатації:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати порівняно з початковим розміром орендної плати; авансовий внесок у розмірі, не
меншому, ніж дві місячні орендні плати протягом 5 днів з моменту укладення
договору оренди; своєчасно і у повному обсязі сплачувати орендну плату
з урахуванням індексу інфляції (щомісяця не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним); відшкодовувати витрати орендодавцю за комунальні
послуги та компенсація земельного податку за користування земельною ділянкою під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат
за виконаний звіт з незалежної оцінки майна; виконання капітального та
поточного ремонту орендованого майна за власні кошти без вимоги на відшкодування; встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок
власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними
організаціями; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу, ніж його вартість (франшиза
безумовна 0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копію страхового поліса і платіжного доручення про сплату
страхового платежу; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до
його призначення та умов договору оренди.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 21-й день після опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 28
(будівля № 9 (логістика), кімн. 5).
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної
комісії:
заяву про участь у конкурсі; проект договору оренди, підписаний учасником конкурсу та завірений печаткою (за наявності) та комплект документів,
передбачених Переліком документів, які подаються орендарем орендодавцеві для укладання договору оренди майна, що належить до державної
власності, затвердженим наказом ФДМУ від 15.02.2013 № 201;
для учасників, які є юридичними особами: документи, що засвідчують
повноваження представника юридичної особи; засвідчені нотаріусом копії
установчих документів; відомості про фінансовий стан (платоспроможність)
учасника конкурсу з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості; довідку від учасника конкурсу про те, що до учасника не порушено
справу про банкрутство;
для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвідчує
особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи; свідоцтво про реєстрацію фізичної особи, як
суб’єкта підприємницької діяльності; декларацію про доходи; зобов’язання
(пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований
учасником конкурсу розмір місячної орендної плати (відображається в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції учасників мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: за 3 робочих дні до
дати проведення конкурсу до 17.00 останнього дня за адресою: м. Київ,
просп. Повітрофлотський, 28 (будівля № 9 (логістика), кімн. 10) в окремому
конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу
із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса, площа,
балансоутримувач).
Контактні телефони: (044) 271-07-44, 271-09-73.

Над номером працювали:

Адреса редакції:

Віддруковано:

О. В. Царуліца

Фонд державного
майна України,
вул. Кутузова, 18/9,
м. Київ-133, 01601

ДВ «Преса України»,
просп. Перемоги, 50,
м. Київ, 03047

(видавнича підготовка)

Л. П. пюра
(дополіграфічна підготовка)

Інформація, надрукована в додатку
«Відомості приватизації», є офіційною публікацією.
Її розміщення в інших засобах масової інформації
чи передрук можливі лише з письмового дозволу
Фонду державного майна України із зазначенням
номера й дати видачі дозволу.

Загальний тираж 6 400
Зам. 3049030

Тел. редакції: (044) 200-36-58, тел./факс 200-33-77, «ВП» в Internet: www.spfu.gov.ua, e-mail: gazeta@spfu.gov.ua
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

