Додаток до «державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

№ 48 (964)
Засновано у вересні 1993 року
фдму повідомляє
Відповідно до наказу Фонду державного майна України від 10 червня 2016 року № 1159 «Про прийняття рішення щодо приватизації
державного пакета акцій ПрАТ «ПРЕЗИДЕНТ-ГОТЕЛЬ» прийнято рішення про приватизацію державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «ПРЕЗИДЕНТ-ГОТЕЛЬ» у кількості
94 337 411 (дев’яносто чотири мільйони триста тридцять сім тисяч
чотириста одинадцять) штук сумарною номінальною вартістю
94 337 411,00 (дев’яносто чотири мільйони триста тридцять сім тисяч чотириста одинадцять) гривень, що становить 100 % статутного
капіталу товариства
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Місцезнаходження
Приватне акціонерне товариство «ПРЕЗИДЕНТ- 01601, м. Київ, вул. ГоспітальГОТЕЛЬ» (код за ЄДРПОУ 30058128)
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Додаток виходить щопонеділка та щосереди

Передплатний індекс 22437
На виконання п. 3 розпорядження Кабінету Міністрів України
від 9 червня 2011 р. №  589-р «Про схвалення Концепції створення
Національної системи опрацювання звернень до органів виконавчої
влади» з метою оперативного реагування на пропозиції та заува
ження громадян та їх об’єднань, для надання відповідей та роз’яс
нень на звернення з питань діяльності
у Фонді державного майна України
за номером телефону 254-29-76
працює «гаряча лінія».
За номером «гарячої лінії» приймаються телефонні звернення
заявників та надається інформація щодо структурного підрозділу
Фонду, до компетенції якого належить питання заявника.

Фонд
державного
майна України
Приватизація та можливості
інвестування в Україні
www.spfu.gov.ua
Наступне число газети вийде друком 22 червня 2016 року

15 червня 2016 р.

офіційне видання Фонду
державного майна України

Продаж об’єктів групи А
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34
ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 09.06.2016 № 1035)

Львівська область

Окреме індивідуально визначене майно – нежитлові приміщення 1-го поверху (позн. ІІІ, 15, 17-19) загальною площею 79,5 м2 у будівлі колишнього
готелю (А-2) за адресою: 80250, Львівська обл., Радехівський р-н, с. Павлів,
просп. Юності, 6а, що перебувають на балансі Товариства з обмеженою відповідальністю «Радехів – цукор» (код за ЄДРПОУ 32656212).

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 09.06.2016 № 1037)

Вінницька область

Будівля лазні загальною площею 215,12 м2 разом із земельною ділянкою за адресою: Вінницька обл., Тростянецький р-н, с. Лукашівка,
вул. Першотравнева, 56а.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля овочесховища літ. А-1 з прибудовами – літ. А1–1,
А2-2 загальною площею 1 083,4 м2, вентшахтою літ. а1-1, ґанком літ. а, навісами літ. А1, Б, воротами № 1, № 2.
Адреса об’єкта: 49000, м. Дніпропетровськ, просп. Свободи, 187б.
Балансоутримувач: ПАТ «Євраз – Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» (код за ЄДРПОУ 05393056).
Адреса балансоутримувача: 49064, м. Дніпропетровськ, вул. Маяков
ського, 3.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова будівля овочесховища літ. А-1 з прибудовами – літ. А1 – 1, А2-2 загальною площею 1 083,4 м2,
вентшахтою літ. а1-1, ґанком літ. а, навісами літ. А1, Б, воротами № 1, № 2.
Рік побудови – 1990. Земельна ділянка орієнтовною площею 0,2121 га перебуває у користуванні ПАТ «Євраз – Дніпропетровський металургійний завод
ім. Петровського». Документи на право користування відсутні.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 2 039 123, 00 грн, ПДВ – 407 824,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 2 446 947,60 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання протипожежних та інших правил з утримання об’єкта та дотримання санітарноекологічних норм, передбачених законодавством України; подальше відчуження
об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника
зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; покупець сплачує нотаріальні послуги, пов’язані з
посвідченням договору купівлі-продажу; покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу
сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни
продажу прийняти його у триденний термін за актом передання.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ»)
та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
р/р № 37188500900001 в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012,
код за ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 244 694,76 грн, що становить 10 % від
початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354
у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за
ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення
платежу: «Попередня сплата 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації
в сумі 244 694,76 грн»).
Кінцевий термін приймання заяв про приватизацію для участі в аукціоні – 7 липня 2016 року.
Аукціон в електронній формі буде проведено ПАТ Державної акціонерної компанії «Національна мережа аукціонних центрів» в особі філії
«Дніпропетровський аукціонний центр» (http://nmac.net.ua) 11 липня
2016 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00,
час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку
проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ
від 9 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт ПАТ Державної акціонерної компанії
«Національна мережа аукціонних центрів»: http://nmac.net.ua цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу філії «Дніпропетровський аукціонний центр»
ПАТ Державної акціонерної компанії «Національна мережа аукціонних центрів»
(49044, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 18б, офіс 10) оригінали заяви на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку
об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом

ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, кімн. 36
з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45,
тел. (056) 744-11-41.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
1. Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів у складі: шафа управління 317, шафа управління 2Щ317
(2 шт.), шафа управління 2ЩК317 (2 шт.), шафа управління 1Щ317, шафа
управління ЩУ 317 (4 шт.), шафа управління ЯС 317, шафа управління КИП
317, шафа управління ЯГ 317 21, шафа управління ЯГ 317 22, шафа управління ЯГ 317 23, шафа управління 317 19, шафа управління 317 19а, засувка
150 (22 шт.), засувка 100 (4 шт.), повітряна засувка.
Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Балансоутримувач: ПАТ «Зміна», код за ЄДРПОУ 22405648.
Адреса балансоутримувача: 80100, Львівська обл., м. Червоноград,
вул. Промислова, 4.
Відомості про об’єкт: складові об’єкта оцінки перебувають у виробничоскладських приміщеннях підприємства. Дата випуску – 1990-ті роки.
Технічний стан – умовно придатний до використання після проведення робіт
з відновлення експлуатаційної придатності. Шафи управління можуть бути
використані як внутрішні елементи іншого електротехнічного обладнання.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 32 900,00 грн, ПДВ – 6 580,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 39 480,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить
3 948,00 грн.
2. Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів у складі: ліфт пасажирський (3 шт.), вентилятор ВДП10, трансформатор ТМ 400/6, клапан Т-33, кран-балка ручна Г/Я 2т, ежектор
водостійкий, бак мірний (2 шт.), бак зрошувальної води, бак робочої води (2
шт.), бак розпущення води, бак промивки води, гідротрансформатор (2 шт.),
компенсатор (5 шт.), деаератор, компенсатор 2-лінзовий.
Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Балансоутримувач: ПАТ «Зміна», код за ЄДРПОУ 22405648.
Адреса балансоутримувача: 80100, Львівська обл., м. Червоноград,
вул. Промислова, 4.
Відомості про об’єкт: складові об’єкта оцінки розташовані на території підприємства, на не призначеній для їх зберігання земельній ділянці під відкритим
небом, внаслідок чого зазнають тривалого негативного впливу природних факторів. Дата випуску об’єкта оцінки – 1980 – 90-ті роки. Технічний стан – непридатний до використання (розкомплектованість, деформації, глибокі корозійні
ураження), частина обладнання (вентилятор, трансформатор, клапан, баки)
умовно придатні до використання після відновлювального ремонту).
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 36 500,00 грн, ПДВ – 7 300,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 43 800,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить
4 380,00 грн.
Умови продажу об’єктів:
подальше використання об’єкта визначає покупець; подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації здійснювати після повної сплати ціни
продажу за згодою державного органу приватизації, який здійснює конт
роль за їх виконанням.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації вноситься на рахунок № 37180500900001
в ГУДКСУ у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014. Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області,
ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься
на рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів –
РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 04.07.2016 до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі
«Українська міжрегіональна спеціалізована» 08.07.2016, час початку торгів – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 25 вересня
2015 р. за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на електронну адресу: http://uisce.com.
ua, e-mail: office@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі
«Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Спаська, 5,
офіс 5) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним
чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази
надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні
проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого
наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840т (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктами можна за місцем їх розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на товарній біржі
«Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Спаська, 5,
офіс 5), тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62 та в РВ ФДМУ по Львівській області
(м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).

Продаж об’єктів групи Ж
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-32

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта приватизації соціально-культурного
призначення – сірководневої лікувальні
Назва об’єкта: сірководнева лікувальня.
Адреса об’єкта: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, просп.
Свободи, 2а.

Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 05393056, ПАТ «Євраз-Дніпро
петровський металургійний завод ім. Петровського» за адресою: 49064,
м. Дніпропетровськ, вул. Маяковського, 3.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою двоповерхову
будівлю «Сірководнева лікувальня» літ. А-2 з підвалом загальною площею
1 269,8 м2, сходами літ. а, входом у підвал літ. а’, кисневою літ. Б, ґанком
літ. б, огорожею № 1, 2, 8, 9, підпірними стінками № 3, 5, 6, сходами № 4,
мостінням літ. І загальною площею 153,0 м2. Рік побудови – 1951. На даний
час об’єкт не використовується. До приміщення підведені основні комунікації. Земельна ділянка під об’єкт не відводилася.
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Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 2 488 027,00 грн, ПДВ – 497 605,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 2 985 632,40 грн.
Умови продажу: збереження профілю діяльності об’єкта; забезпечити
під час експлуатації об’єкта виконання протипожежних та інших правил з
утримання об’єкта та дотримання санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; подальше відчуження об’єкта приватизації
можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що
затверджується ФДМУ; покупець сплачує нотаріальні послуги, пов’язані с
посвідченням договору купівлі; 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 прийманняпередавання; засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ»)
та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
р/р № 37188500900001 в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012,
код за ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 298 563,24 грн, що становить 10 % від
початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354
у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за
ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення
платежу: «Попередня сплата 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації
в сумі 298 563,24 грн»).
Кінцевий термін приймання заяв про приватизацію для участі в аукціоні – 7 липня 2016 року.
Аукціон в електронній формі буде проведено ПАТ Державної акціонерної компанії «Національна мережа аукціонних центрів» в особі філії
«Дніпропетровський аукціонний центр» (http://nmac.net.ua) 11 липня
2016 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00,
час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку
проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ
від 9 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт ПАТ Державної акціонерної компанії
«Національна мережа аукціонних центрів»: http://nmac.net.ua цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу філії «Дніпропетровський аукціонний центр»
ПАТ Державної акціонерної компанії «Національна мережа аукціонних центрів»
(49044, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 18б, офіс 10) оригінали заяви на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку
об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом
ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, кімн. 36 з 8.00
до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45,
тел. (056) 744-11-41.
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
соціально-культурного призначення – бази відпочинку
Назва об’єкта: база відпочинку.
Адреса об’єкта: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н,
смт Кіровське, вул. Орельська, 1.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 05511952, ТОВ «Дніпропетровська
фабрика нетканих матеріалів» за адресою: 49021, м. Дніпропетровськ,
вул. Лісопильна, 8.

Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою базу відпочинку у складі: будинок відпочинку шлакоблочний (літ. А) з прибудовою (літ. а)
загальною площею 67,1 м2 та будинок відпочинку шлакоблочний (літ. Б) з
прибудовою (літ. б) загальною площею 58,0 м2, побудовані у 1976 році; навіс
(тимчасовий) (літ. В), літній душ (тимчасовий) (літ. Г), вбиральня (тимчасова) (літ. Д), колодязь (літ. К), огорожа № 1, 2, замощення (літ. І). До будинків
відпочинку підведено електропостачання. Загальний технічний стан об’єкта
задовільний, потребує проведення ремонтних робіт.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 271 944,00 грн, ПДВ – 54 388,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 326 332,80 грн.
Умови продажу: використовувати об’єкт приватизації зі збереженням
профілю діяльності об’єкта; забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил з утримання об’єкта
та дотримання санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством
України; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором
купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який
здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ;
право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під
об’єктом приватизації вирішується покупцем самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством України; покупець сплачує нотаріальні
послуги, пов’язані с посвідченням договору купівлі; 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-передавання; засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ»)
та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
р/р № 37188500900001 в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012,
код за ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 32 633,28 грн, що становить 10 % від
початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354
у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за
ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення
платежу: «Попередня сплата 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації
в сумі 32 633,28 грн»).
Кінцевий термін приймання заяв про приватизацію для участі в аукціоні – 8 липня 2016 року.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею
«Універсальна товарно-сировинна біржа» (http://www.utsb.kiev.ua) 12
липня 2016 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку
проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ
від 9 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Універсальна
товарно-сировинна біржа»: http://www.utsb.kiev.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна
товарно-сировинна біржа» (01054, м. Київ, вул. Булварно-Кудрявська (вул.
Воровського), 51, офіс 11) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку
об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого ФДМУ від
17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, кімн. 36 з 8.00
до 17.00,у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45,
тел. (056) 744-11-41.

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: лазня-сауна з прибудовою, що перебувала на балансі
КСП «Зірка» (ліквідовано ухвалою господарського суду Донецької області
від 10.04.2007 по справі № 12/58Б).
Адреса об’єкта: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Зелена, 33.
Балансоутримувач: ліквідований.
Відомості про об’єкт нерухомості: одноповерхова будівля лазні-сауни
(літ. А-1) з прибудовою (літ. А1-1) площею 138,5 м2. Фундамент шлаконаливний; стіни цегляні; покриття – толь; перекриття – залізобетонні плити;
підлога – бетон. Будівля введена в експлуатацію в 1984 році. Технічний стан
незадовільний. Об’єкт не функціонує, фізичний знос 54,8 %. Розмір земельної ділянки становить 631,0 м2.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 95 574,00 грн, ПДВ – 19 114,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 114 688,80 грн.
Умови продажу об’єкта:
можливе перепрофілювання об’єкта без зміни призначення щодо надання соціальних послуг; утримання об’єкта та прилеглої території у належному санітарному стані; забезпечення екологічних норм під час експлуатації об’єкта; питання користування земельною ділянкою покупець
об’єкта вирішує самостійно відповідно до вимог чинного законодавства;
подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації в період чинності умов договору купівлі-продажу здійснюються виключно за погодженням з органом приватизації із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання, визначених
законодавством та договором, прав та обов’язків покупця згідно з законодавством України.
Сума грошових коштів у розмірі 11 468,88 грн, що становить 10 % від
початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37319085011314 в
ДКСУ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13511245; одержувач – РВ ФДМУ по
Донецькій області.
Плата за реєстрацію заяви у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314 в ГУ
ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 13511245; одержувач – РВ ФДМУ по Донецькій області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку
проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ
від 9 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку
об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д, та Ж, затвердженого наказом
ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею
«Універсальна товарно-сировинна біржа» http://www.utsb.kiev.ua
(електронний майданчик: https://www.utsb.com.ua) 8 липня 2016 року.
Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Універсальна
товарно-сировинна біржа» http://www.utsb.kiev.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати
на адресу Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа» (01054,
м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 51, офіс 11) оригінали
заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання
цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв на приватизацію для участі в аукціоні –
4 липня 2016 року до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 704-17-36.

КОНКУРСИ З відбору розробників документації із землеустрою
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про оголошення
конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із
землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною
ділянкою державної власності, на якій він розташований, а саме: встановлення або відновлення меж земельної ділянки; погодження меж земельної
ділянки з суміжними власниками та землекористувачами; закріплення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого зразка; проведення робіт з реєстрації земельної ділянки у державному
земельному кадастрі, присвоєння кадастрового номера та внесення відомостей до національної кадастрової системи, у тому числі перевірка файла
обміну даними про результати робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файла); погодження та затвердження документації із земле
устрою у встановленому порядку; отримання позитивного висновку державної експертизи документації із землеустрою; підготовка інших матеріалів та
документів, необхідних для продажу земельної ділянки.
Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт групи Д – об’єкт незавершеного
будівництва «Водна станція (разом із земельною ділянкою)» за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. П. Морозова, 100, балансоутримувач –
Державне науково-виробниче підприємство «Цирконій».
Орієнтовний розмір земельної ділянки: близько 0,2231 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від
28.03.2001 № 493 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації, та виключення з переліку», від 11.01.2010
№ 02 «Про внесення змін до наказу ФДМУ від 28.03.2001 № 493».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення
робіт із землеустрою: відповідну документацію із землеустрою, погоджену
та затверджену у встановленому порядку; позитивний висновок державної
експертизи документації із землеустрою; витяг із державного земельного
кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; документ,
що підтверджує встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по
Дніпропетровській 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 містися підтверджені документи з їх описом
та окремий запечатаний конверт з конкурсної пропозицією. До підтвердних
документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою
(відповідно до додатка 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, крім осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ
(для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують

відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством
до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про
його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у
якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку
пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати
замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; копії спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, або відповідних допусків до
державної таємниці (за необхідності); згода на обробку персональних даних (додаток 4) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь
у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт із землеустрою з
урахуванням додатку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з
виконання робіт із землеустрою, а також строку виконаних робіт, зазначеного у календарних днях.
У разі неповноти, невідповідності поданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання, претендент до участі у конкурсі не допускається.
Документи на участь у конкурсі подаються до відділу документального
забезпечення, архівної та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, кімн. 10.
Останній день приймання заяв на участь у конкурсі – 04.06.2016 (включно) до 17.00.
Конкурс відбудеться 12.07.2016 об 11.00 у РВ ФДМУ по Дніпропет
ровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6.
Телефон для довідок (056) 744-11-41.

ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою продажу
об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із
землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною
ділянкою (розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки, визначення та закріплення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого зразка; погодження меж земельної
ділянки з суміжними землевласниками та землекористувачами; проведення робіт з реєстрації земельної ділянки у державному земельному кадастрі,
присвоєння кадастрового номера та внесення відомостей до національної
кадастрової системи, у т. ч. перевірка файла обміну даними про результати
робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файла); погодження
та затвердження проекту із землеустрою у встановленому порядку; отримання позитивного висновку державної експертизи документації із землеустрою
та витягу з Державного земельного кадастру; підготовка інших матеріалів та
документів, що необхідні для продажу земельної ділянки).
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований
об’єкт – будівлі та споруди колишнього учбового комбінату загальною площею 1 167,8 м2, у складі: будівля літ. «А» площею 986,6 м2, чотири
об’єднаних гаража літ. «Б, Б1» площею 181,2 м2 та металева огорожа № 1, 2
за адресою: 65039, м. Одеса, Бісквітний провулок, 16а.

Орієнтовний розмір земельної ділянки – 1 802,0 м2.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від
17.07.2013 № 1039 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт
із землеустрою: документ, що підтверджує встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками; проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки; витяг з Державного земельного
кадастру про присвоєння кадастрового номера земельної ділянці; позитивний
висновок державної експертизи документації із землеустрою; документація із
землеустрою, погоджена та затверджена у встановленому порядку; інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по
Одеській 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,
поданих на конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із
землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948, зі змінами); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному
реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ
(для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендентів 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 оброблення персональних даних (додаток 4 до Положення про
конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом
ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
19.10.2011 за № 1210/19948, зі змінами) – для фізичних осіб – підприємців –
претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт з урахуванням податку
на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт із землеустрою, а також строк виконання робіт, зазначений в календарних днях.
Конкурс відбудеться 14.07.2016 об 11.00 в РВ ФДМУ по Одеській
області за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,15, 11-й поверх, каб. 1110.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ по
Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,15, 11-й поверх,
каб. 1113, час приймання вхідної документації з 9.00 до 16.00, у п’ятницю – з
9.00 до 15.00). Приймання заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати
проведення конкурсу. Останній день приймання заяв – 06.07.2016.
Телефони для довідок: (048) 728-72-62, 731-50-36.

Продаж пакетів акцій на фондовій біржі
Управління конкурсного продажу та біржової діяльності, т. 286-34-30
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПрАТ «ХЛІБОЗАВОД «ЗАЛІЗНИЧНИК», що приватизується
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації
№
Найменування показника
з/п
1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ
2 Найменування товариства
3 Місцезнаходження товариства
4
5
6
7
8

Розмір статутного капіталу товариства, грн
Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
Номінальна вартість однієї акції, грн
Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн

15 червня 2016 року

Значення показника
23050348
ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник»
42600, Сумська обл., м. Тростянець,
пров. Гаївський, 2б
3 208 000,00
6 162 080
48,021
0,25
1 540 520,00

Продовження таблиці
№
з/п
9
10
11
12
13
14
15
16

Найменування показника

Значення показника

Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні)
Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні)
Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні)
Площа земельної ділянки, га
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), %
Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування)

17 Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування)
18 Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
19 Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн

Бездокументарна
1
Ні
Ні
Ні
2,4
0
23697280, ПАТ Акціонерний банк
«Укргазбанк»
30370711, ПАТ «Національний депозитарій
України»
195,3
1 653, 1

№ 48 (964)

3
ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується
№
з/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів

Найменування показника

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2

3
204
326
62,58
-163

4
379,7
475
79,94
-161

5
195,3
241
81,04
-322,4

3073
68
0
0
3141

1277
23
0
0
1300

1192
461,1
0
0
1653,1

3087
0
0
54
0
3141

217
0
0
1083
0
1300

-105,4
0
0
1758,5
0
1653,1

Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн
Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), %
Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн
АКТИВ
Необоротні активи, тис. грн
Оборотні активи, тис. грн
Витрати майбутніх періодів, тис. грн
Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн
Баланс активів, тис. грн
ПАСИВ
Вартість власного капіталу, тис. грн
Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн
Довгострокові зобов’язання, тис. грн
Поточні зобов’язання, тис. грн
Доходи майбутніх періодів, тис. грн
Баланс пасивів, тис. грн

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
За період 2012 – 2014 років та 9 місяців 2015 року обсяги забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів не перевищували ГДК (гранично допустимої
концентрації), що відповідає вимогам державних санітарних правил охорони атмосферного повітря (від забруднення хімічними та біологічними речовинами).
За величинами викидів забруднюючих речовин підприємство не підлягає взяттю на державний облік. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря не
роблять суттєвого внеску в рівень забруднення атмосферного повітря. Стан земельної ділянки відповідає санітарним нормам
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Відсутнє провадження справи про банкрутство

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПрАТ «КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ», що приватизується

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Значення показника

00191827
ПрАТ «Комсомольське рудоуправління»
87250, Донецька обл., Старобешівський р-н,
м. Комсомольське, вул. Леніна, 1-1
Розмір статутного капіталу товариства, грн
284 914 000,00
Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
3 717 900
Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
0,326
Номінальна вартість однієї акції, грн
0,25
Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
3 376 671,14
Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Бездокументарна
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
2 215
Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні)
Ні
Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні
Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні)
Ні
Площа земельної ділянки, га
2 688,6044
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), %
0
Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування) 23697280, ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»
Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування)
30370711, ПАТ «Національний депозитарій України»
Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
500 983
Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
1 659 817
ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується

№
з/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Найменування показника

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2

3
616022
367400
167,67
67883

4
723206
403485
179,24
137423

5
500983
255641
195,97
58883

361423
601624
0
0
963047

596288
773815
143
0
1370103

628992
1084910
213
0
1659817

597373

973560

1035057

Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн
Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), %
Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн
АКТИВ
Необоротні активи, тис. грн
Оборотні активи, тис. грн
Витрати майбутніх періодів, тис. грн
Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн
Баланс активів, тис. грн
ПАСИВ
Вартість власного капіталу, тис. грн

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПАТ «ІНДУСТРІАЛЬНА СКЛЯНА КОМПАНІЯ», що приватизується
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Найменування показника

Значення показника

Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ
Найменування товариства
Місцезнаходження товариства
Розмір статутного капіталу товариства, грн
Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
Номінальна вартість однієї акції, грн
Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні)
Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні)
Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні)
Площа земельної ділянки, га
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), %
Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування)

35568570
ПАТ «Індустріальна скляна компанія»
73035, м. Херсон, пров. Янтарний, 2
68 346 200,00
62 878 500
23,00
0,25
15 719 625,00
Бездокументарна
3
Ні
Ні
Так
13,8054
0
32112, ПАТ «Державний експортно-імпортний
банк України»
30370711, ПАТ «Національний депозитарій України»
0
69 607

ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується
№
з/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Найменування показника

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2

3
0
0
0
-14475

4
0
0
0
-382

5
0
0
0
-16

56891
12371
152
0
69414

56784
12963
152
0
69747

56632
12975
152
0
69607

53871

53487

53471

Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн
Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), %
Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн
АКТИВ
Необоротні активи, тис. грн
Оборотні активи, тис. грн
Витрати майбутніх періодів, тис. грн
Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн
Баланс активів, тис. грн
ПАСИВ
Вартість власного капіталу, тис. грн

Значення показника

3
4
5
6

Телефон для довідок
Дата торговельного дня (дня проведення торгів)
Час початку торговельної сесії
Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни /
АБОЦ – аукціон без оголошення ціни)
7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів)

м. Київ, Фондова біржа «ІННЕКС»
03040, м. Київ, просп. Голосіївський (просп. 40-річчя
Жовтня), 70, 11-й поверх
221-01-40
06.07.2016
10.00

Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про
санкції» та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015-2016 роках», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів
акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня 1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня
2012 року № 481, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпорядження Антимонопольного комітету України від 09 квітня 2012 року № 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
07 травня 2012 року за № 725/21038).
До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна»
не можуть бути покупцями, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 16 вересня 2015 року № 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України
від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та Закону України «Про санкції».
Разом із заявою для участі в приватизації об'єкта державної власності подаються: інформація про потенційних покупців
об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об'єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів); для потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію), крім осіб, які реалізують право на
першочергове придбання акцій товариства відповідно до вимог статті 25 цього Закону; для потенційних покупців – юридичних
осіб – інформація про фінансово-майновий стан.

1
11
12
13
14
15

2
Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн
Довгострокові зобов’язання, тис. грн
Поточні зобов’язання, тис. грн
Доходи майбутніх періодів, тис. грн
Баланс пасивів, тис. грн

3
73020
32996
259658
0
963047

4
10242
119509
266792
0
1370103

5
12044
121585
491131
0
1659817

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
ПрАТ «Комсомольське рудоуправління» проводить свою виробничу діяльність відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про охорону атмосферного повітря», Закону України «Про відходи» та інших чинних нормативних документів
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Справа про банкрутство товариства не порушувалась

№
з/п
1
2
3
4
5
6

ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів
Найменування показника

Значення показника

Найменування фондової біржі
Київська міжнародна фондова біржа
Місцезнаходження фондової біржі
01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36в (5-й поверх)
Телефон для довідок
(044) 490-57-88
Дата торговельного дня (дня проведення торгів)
07.07.2016
Час початку торговельної сесії
11.00
Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни /
АЗЦ
АБОЦ – аукціон без оголошення ціни)
7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів)
Перші торги
Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про
санкції» та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015-2016 роках», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів
акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня 1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня
2012 року № 481, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпорядження Антимонопольного комітету України від 09 квітня 2012 року № 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
07 травня 2012 року за № 725/21038).
До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна»
не можуть бути покупцями, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 16 вересня 2015 року № 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України
від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та Закону України «Про санкції».
Разом із заявою для участі в приватизації об’єкта державної власності подаються: інформація про потенційних покупців
об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів); для потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію), крім осіб, які реалізують право на
першочергове придбання акцій товариства відповідно до вимог статті 25 цього Закону; для потенційних покупців – юридичних
осіб – інформація про фінансово-майновий стан.
Продовження таблиці

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації

17 Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування)
18 Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
19 Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн

Найменування показника

Продовження таблиці

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації
№
Найменування показника
з/п
1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ
2 Найменування товариства
3 Місцезнаходження товариства

№
з/п
1 Найменування фондової біржі
2 Місцезнаходження фондової біржі

1
11
12
13
14
15

2
Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн
Довгострокові зобов’язання, тис. грн
Поточні зобов’язання, тис. грн
Доходи майбутніх періодів, тис. грн
Баланс пасивів, тис. грн

3
0
0
15543
0
69414

4
0
0
16260
0
69747

5
0
0
16136
0
69607

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє середовище відсутні. Екологічні збори та платежі відсутні
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
02 липня 2012 року господарським судом Херсонської області порушено провадження у справі про банкрутство за № 5024/948/2012

№
з/п
1
2
3
4
5
6

ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів
Найменування показника

Значення показника

Найменування фондової біржі
Київська міжнародна фондова біржа
Місцезнаходження фондової біржі
01033, м. Київ, вул. Саксаганського,36в (5-й поверх)
Телефон для довідок
(044)490-57-88
Дата торговельного дня (дня проведення торгів)
07.07.2016
Час початку торговельної сесії
11.00
Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни /
АЗЦ
АБОЦ – аукціон без оголошення ціни)
7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів)
Перші торги
Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про
санкції» та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015-2016 роках», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів
акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня 1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня
2012 року № 481, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпорядження Антимонопольного комітету України від 09 квітня 2012 року № 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
07 травня 2012 року за № 725/21038).
До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна»
не можуть бути покупцями, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 16 вересня 2015 року № 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України
від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та Закону України «Про санкції».
Разом із заявою для участі в приватизації об’єкта державної власності подаються: інформація про потенційних покупців
об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об'єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів); для потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію), крім осіб, які реалізують право на
першочергове придбання акцій товариства відповідно до вимог статті 25 цього Закону; для потенційних покупців – юридичних
осіб – інформація про фінансово-майновий стан.

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

ВОЛИНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде
залучено до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вузла поштового зв’язку
Маневич площею 27,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Волинська дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку
«Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44600, Волинська обл., Маневицький
район, смт. Маневичі, вул. Незалежності,11. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу:(0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу: (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: rvlutsk_07@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій: –. Розмір земельної ділянки, усього: 0,2683 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: Волинська
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обл., Маневицький район, смт. Маневичі, вул. Незалежності, 11. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування приміщення центру поштового зв’язку
№ 6, приміщення гаража, гаража (добудова). Правовий режим земельної ділянки:
право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.06.2016. Платник робіт з оцінки – ФОП Радіон О. В.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення їдальні «В-2» площею
363,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Рожищенський коледж
Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій
імені С. З. Гжицького. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45100, Волинська обл.,
Рожищенський р-н, м. Рожище, вул. Грушевського,14. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0332) 24-80-24. Телефакс
замовника конкурсу: (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу:
rvlutsk_07@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: –. Розмір земельної ділянки, усього: 4,6257 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної

частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: Волинська
обл., Рожищенський р-н, м. Рожище, вул. Грушевського,14. Цільове призначення земельної ділянки: для навчально-виробничих цілей. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки: станом на 29.01.2016: 85,47 грн/м2. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.06.2016. Платник робіт з оцінки – ФОП Собіпан М. М.
 3. Назва об’єкта оцінки: площадка для відпочинку студентів, площею
31,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43021,
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Винниченка, 22. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу: (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: rvlutsk_07@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: –. Розмір земельної ділянки, усього: 1,3105 га (пропорційний
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: Волинська обл.,

15 червня 2016 року
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м. Луцьк, вул. Винниченка, 22. Цільове призначення земельної ділянки: обслуговування адміністративних та житлових будівель. Правовий режим земельної ділянки:
право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.06.2016. Платник робіт з оцінки – ФОП Веніславська Н. В.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напрямку «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Волинській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення, складається із:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій (по кожному з об’єктів конкурсу) щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях, який
не повинен перевищувати 5 календарних днів, запечатаних в окремому конверті;
документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та
підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки)
(додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать: заява про участь у
конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11
розділу І Положення (за наявності); письмова згода керівника суб’єкта оціночної
діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду
у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та інформацію
про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також
залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів
тощо). При цьому, один і той самий оцінювач може бути залучений до виконання
робіт з оцінки об’єкта лише одним претендентом.
Конкурсну документацію необхідно подавати у запечатаному конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Волинській області (43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9).
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група знаходяться
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801. телефон: (0332) 24 – 00 – 57.
Конкурс відбудеться о 10.00 год. через 14 днів після опублікування цієї
інформації у регіональному відділенні ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
Конкурсну документацію необхідно подати до сектору організаційноадміністративного забезпечення регіонального відділення ФДМУ по Волинській
області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімната 807 за чотири робочих
дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення (учбового корпусу № 1) площею 2,0 м2 та частина нежитлового вбудованого приміщення (учбового корпусу № 2) площею 2,0 м2. Балансоутримувач:
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. Академіка
В. Лазаряна. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Лазаряна, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Іванушкін О. Г.
 2. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 38,5 м2.
Балансоутримувач: ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області. Адреса:
м. Дніпропетровськ, вул. Червона площа, 2а. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Фуд Плюс».
 3. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею
2,0 м2. Балансоутримувач: Університет митної справи та фінансів. Адреса:
м. Дніпропетровськ, вул. Аржанова, 12. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ФОП Малієнко В. С.
 4. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 60,0 м2.
Балансоутримувач: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ.
Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 26. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – Комунальний позашкільний навчальний заклад «Мала академія наук учнівської молоді» Дніпропетровської обласної ради.
 5. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 171,9 м2.
Балансоутримувач: ДП «Державний інститут по проектуванню підприємств гірничорудної промисловості «Кривбаспроект». Адреса: м. Кривий Ріг, просп. Карла
Маркса, 40. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ТОВ «КР Маркет».
 6. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею
2,0 м 2. Балансоутримувач: Університет митної справи та фінансів. Адреса:
м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 6. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ФОП Єрмакова Д. С.
 7. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 18,0 м2.
Балансоутримувач: ДПІ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська ГУ
ДФС у Дніпропетровській області. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Театральна,
1а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
ФОП Гукасова О. М.
 8. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 80,0 м2.
Балансоутримувач: Дніпропетровський коледж ракетно-космічного машинобудування ДНУ ім. О. Гончара. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Макарова, 27. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Старт- БТ».
 9. Назва об’єкта: частина даху площею 43,0 м2. Балансоутримувач:
Новомосковський коледж Дніпропетровського державного аграрно-економічного
університету. Адреса: м. Новомосковськ, вул. Радянська, 236. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Лайфселл».
 10. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 40,0 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Придніпровський енергобудівний технікум». Адреса:
м. Дніпропетровськ, вул. Космонавта Волкова, 6б. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Сіянко М. С.
 11. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 25,0 м2.
Балансоутримувач: Дніпропетровський радіоприладобудівний коледж. Адреса:
м. Дніпропетровськ, вул. Шмідта, 18. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ФОП Олійник В. О.
 12. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 8,0 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 44. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Агаєва С. Б. О.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи,
в яких зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на
виконання таких робіт; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; інформацію про претендента за
встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях).
Регіональне відділення буде розглядати лише такі пропозиції учасників конкурсу, в яких термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення, архівної
та адміністративно-господарської роботи за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ,
вул. Центральна, 6, кімн. 10 до 24 червня 2016 р.
Конкурс відбудеться у регіональному відділенні 02.07.2016 о 10.00, телефон для довідок (056) 744-11-51.

ЗАКАРПАТСЬКА область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення поз. 1-3,
1-4 загальною площею 43,5 м2 першого поверху частини адмінбудинку
літ. А. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Закарпатська дирекція
Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», тел. (050)
372-11-88. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., смт Великий Березний,
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вул. Шевченка (Леніна), 29. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 6138-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpat_21@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: Почесний
консул Словацької Республіки в смт Великий Березний Адамчук О. І. Балансова залишкова вартість основних засобів станом на 30.04.2016: 10 809,18 грн. Правовий
режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: 41,89 грн/м2 станом на 29.01.2008. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення загальною площею
621,5 м2 ІІ-ІІІ поверхів адмінбудинку літери а, а’, що входить до комплексу,
винзавод № 1. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Агрофірма «Середнянська», тел. (0312) 72-15-52. Місцезнаходження
об’єкта: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, смт Середнє, вул. Шевченка, 8.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpat_21@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Агрофірма «Середнянська».
Балансова залишкова вартість основних засобів: інформація відсутня. Правовий
режим земельної ділянки: право постійного користування. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина башні Н-50 площею 5,4 м2. Найме
нування балансоутримувача об’єкта оцінки: філія Національної телекомпанії України
«Закарпатська регіональна дирекція», тел. (0312) 61-50-45. Місцезнаходження
об’єкта: м. Ужгород, Київська набережна, 18. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpat_21@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Київстар». Балансова залишкова вартість основних засобів: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 778,79 грн/м2.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,
та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до
Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і
складається з:
підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання
робіт (у календарних днях). До уваги приймаються пропозиції, в яких строк виконання робіт з оцінки об’єктів не перевищує 5 календарних днів; документів щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2)
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по
Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб.
313) за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (понеділок –
четвер до 17.00, п’ятниця до 15.45).
Конкурсна документація подається на кожний об’єкт окремо. На конверті необхідно зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь у конкурсі,
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) через 14 днів після дати
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації». Телефон
для довідок (0312) 61-38-83.

ЗАПОРІЗЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 46, 46’, 47, 48, 49, 49’,
50, 51 першого поверху будівлі гуртожитку (літ. А-9), які переведені розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації від 12.02.2010 № 34
із житлового фонду в нежитловий, загальною площею 71,7 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 50. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький авіаційний коледж ім. О. Г. Івченка. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Полісся-Фарм». Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016. Контактні телефони:
відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-0750 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 350, вбудоване в
технічний поверх будівлі учбового корпусу № 2 (літ. Б-10), площею 8,3 м2
та частина коридору (приміщення № 354) технічного поверху будівлі учбового корпусу № 2 (літ. Б-10) площею 3,7 м2, загальною площею 12,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, просп. Б.
Хмельницького, буд. 18. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження
терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Таврійський державний
агротехнологічний університет. Платник робіт з оцінки: ПАТ «КИЇВСТАР». Дата
оцінки: (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016. Контактні телефони:
відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-0750 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення (літ. Б, приміщення з № 1 до № 4 включно, № 7; літ. М, приміщення № 1, 2) загальною площею 166,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. НемировичаДанченко/Гастелло, 71/46. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження
терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький металургійний
коледж. Платник робіт з оцінки: ФОП Мироненко С. В. Дата оцінки: (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 30.06.2016. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна
адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 4. Назва об’єкта оцінки: приміщення № 8 (у складі частин приміщень № 1,
2, 3, 4 площею 31,0 м2) та частина приміщення IX спільного користування
площею 8,9 м2 першого поверху будівлі гуртожитку (літ. А-9) загальною площею 39,9 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Дніпрорудне,
просп. Ентузіастів 15. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Балансоутримувач майна: ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей».
Платник робіт з оцінки: ФОП Передерій Н. І. Дата оцінки: (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.05.2016. Контактні телефони: відділ оренди державного майна
(061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ
ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 5. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в дев’ятий поверх адміністративної
будівлі нежитлові приміщення (літ. А-12; приміщення № 364, № 365) загальною площею 13,2 м2, площі сумісного користування – частина коридору
площею 1,9 м2 та частина даху будівлі площею 35,3 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 168. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Головне управління Державної казначейської служби України у Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Лайфселл». Дата оцінки: (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016. Контактні телефони: відділ оренди державного
майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з
оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 6. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення на другому поверсі адміністративної будівлі (літ. А-2, приміщення № 27, площа
сумісного користування – частина приміщення № 23), реєстровий номер
21560045.800.АААЖЖБ295, загальною площею 20,9 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Свердлова, буд. 14. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач майна: Запорізька дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта». Платник робіт з оцінки: ДП спеціального
зв’язку «Запорізький обласний вузол спеціального зв’язку». Дата оцінки: (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна
адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення та площі загального користування адміністративної будівлі (літ. А’–8; А2-3; А3-2), інв. № 4116/1/510, загальною площею 165,8 м2, а саме: нежитлові приміщення шостого поверху № 602,
№ 603, № 604, № 606, № 607, № 609, № 610, № 614, № 615, частина приміщення
№ 612 площею 150,3 м2; площа загального користування (сходова клітка ХХХІ), яка
становить 15,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар,
вул. Курчатова, буд. 11. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Відокремлений підрозділ «Запорізька АЕС»,
ДП НАЕК «Енергоатом». Платник робіт з оцінки: Управління економіки Енергодарської
міської ради. Дата оцінки: (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016. Контактні
телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061)
226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 8. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення (літ. А-3, частина приміщення № 2-2 площею 10,0 м2) першого поверху триповерхової
адміністративної будівлі, реєстровий номер 21560045.800.АААЖЖБ137.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Новомиколаївський р-н,
смт Новомиколаївка, вул. Українська (стара назва Леніна), буд. 27. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач майна: Запорізька дирекція українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта». Платник робіт з оцінки: ТОВ «СІЧ-ІНФОКОМ».
Дата оцінки: (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061)
226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 9. Назва об’єкта оцінки: будівля гаража літ. Б загальною площею
31,4 м2, приміщення адміністративних будівель літ. З, Д, Е, Е’ загальною
площею 178,7 м2 (у складі: приміщення І (літ. З) площею 26,6 м2; приміщення ІІ (літ. Д) площею 84,9 м2; приміщення ІІІ (літ. Е) площею 56,5 м2;
приміщення ІV (літ. Е’) площею 10,7 м2), що не увійшли до статутного капіталу
ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод» під час приватизації. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний (Леніна), 52. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: ГО «Запорізькі обереги». Платник робіт з оцінки: ГО «Запорізькі обереги». Дата
оцінки: (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016. Контактні телефони:
відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-0750 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки
майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що
відповідають об’єкту оцінки. Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію
оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та
дату проведення конкурсу) по кожному об’єкту оцінки окремо:
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 претендентів, яка подається в запечатаному окремому конверті і має містити пропозицію щодо ціни виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт
у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Претенденти, які 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 22.06.2016 (включно).
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Запорізькій області 30.06.2016 о
10.00 за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. № 35.

КІРОВОГРАДСЬКА область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кіровоградській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: приміщення складу з добудовою загальною площею 569,2 м2 за адресою: Кіровоградська обл., м. Новомиргород, вул. 40 років
Перемоги, 22/29, що перебувають на балансі ДРПЧ-25 Управління ДСНС України у
Кіровоградській області. Найменування балансоутримувача: ДРПЧ-25 Управління ДСНС
України у Кіровоградській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська
обл., м. Новомиргород, вул. 40 років Перемоги, 22/29. Мета проведення незалежної
оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38.
Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу:
mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 27.05.2016, тис. грн: 30,958. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016. Площа земельної ділянки: 691,77 м2. Місце розташування
земельної ділянки: м. Новомиргород, вул. 40 років Перемоги, 22/29. Замовник робіт з
оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2).
Платник робіт з оцінки: ТОВ «АВ метал груп», тел. (067) 642-71-52.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 12,8 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою:
Кіровоградська обл., м. Мала Виска, вул. Жовтнева, 79, що перебувають на
балансі Управління Державної казначейської служби у Маловисківському районі Кіровоградської області. Найменування балансоутримувача: Управління
Державної казначейської служби у Маловисківському районі Кіровоградської
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Мала Виска,
вул. Жовтнева, 79. Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу
(0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.
ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.04.2016, тис. грн: 1,079. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016. Площа земельної ділянки: 27,54 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Мала Виска, вул. Жовтнева, 79. Замовник робіт з
оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки,
2). Платник робіт з оцінки: товариства з обмеженою відповідальністю Торговий
дім «Авіас», тел. (066) 390-57-21.
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих
речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
робіт; строк виконання робіт – не більше 5 днів, шляхом поштового відправлення
на адресу: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 або безпосередньо у кімн. 801 РВ
ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 до
23.06.2016 включно у робочий час до 17.15. На конверті слід зробити відмітку «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта
оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву. Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Кіровоградській області 1 липня 2016 р.
о 8.30 за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 708.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 1 загальною площею 98,9 м2 на першому поверсі двоповерхової будівлі котельні. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Старосамбірський р-н,
м. Добромиль, вул. Грушевського, 5б. Балансоутримувач: ДП «Старосамбірське
лісомисливське господарство». Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна).
Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної
ділянки: Львівська обл., Старосамбірський р-н, м. Добромиль, вул. Грушевського,
5б. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Скобіс».
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 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею
19,3 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Генерала Чупринки, 71. Балансоутримувач: ДП Державний інститут проектування міст «Містопроект». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна).
Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної
ділянки: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 71. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.05.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПП «Консультаційна
компанія «Юпітер».
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною площею 2,0 м2 на другому поверсі аудиторного блоку навчальноадміністративного корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Пекарська, 50. Балансоутримувач: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. Гжицького. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди
державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Пекарська, 50. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.05.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП
Сманцеров Микола Олександрович.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 52,8 м2 на другому поверсі будівлі, а саме: кімн. № 168 площею 11,5 м2,
кімн. № 171 площею 19,3 м2, кімн. № 175 площею 17,6 м2, каб. № 187 площею 4,4 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Винниченка, 30.
Балансоутримувач: ДП НДІ «Система». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Винниченка, 30. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки –
Громадська організація «Західний центр еніології».
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 207,3 м2 на другому поверсі дво-чотириповерхової будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Винниченка, 30. Балансоутримувач:
ДП НДІ «Система». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
м. Львів, вул. Винниченка, 30. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.05.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Гал-ЕКСПО».
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (кімнати № 179 –
180) загальною площею 48,8 м2 на другому поверсі будівлі. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Винниченка, 30. Балансоутримувач: ДП НДІ «Система».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Винниченка, 30. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016 (орієнтовно). Платник робіт
з оцінки – Львівська міська громадська організація «Ротарі клуб «Львів-центр».
 7. Назва об’єкта оцінки: частини нежитлового приміщення загальною площею 2,0 м2 на четвертому поверсі гуртожитку № 4. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Львів, вул. К. Левицького, 67а. Балансоутримувач: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. Гжицького. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної
плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 26162-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу:
lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. К. Левицького, 67а. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ФОП Кожушко Василь Юрійович.
 8. Назва об’єкта оцінки: частини нежитлового приміщення загальною площею 2,0 м2 на четвертому поверсі гуртожитку № 3. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Львів, вул. Туган-Барановського, 13. Балансоутримувач: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. Гжицького.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул.ТуганБарановського, 13. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Кожушко Василь Юрійович.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у
матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих
речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж
за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок:
(032) 261-62-14, 261-62-04.

ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності – об’єктів приватизації
 1. Назва об’єкта оцінки: приміщення складу № 16 (955360.1.ААБАЛД733).
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ТОВ «Кононівський елеватор»
(є правонаступником ТОВ «Жеребківський елеватор»). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Одеська обл., Ананьївський р-н, с. Жеребкове, вул. Привокзальна, 4. Мета
проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні, у т. ч. за методом
зниження ціни. Телефон замовника конкурсу (048) 728-72-62. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-28. 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: код КВЕД
01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; код КВЕД 01.64 Оброблення насіння для відтворення; код КВЕД 46.11
Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими
тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами; код КВЕД 46.21 Оптова
торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. Кількість
об’єктів необоротних активів (основні засоби) згідно з обліком: 1. Балансова вартість
об’єкта (основні засоби): 67 000,00 грн станом на 30.04.2016. Кількість земельних
ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних
ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: –. Місце розташування земельної ділянки: –. Цільове призначення земельної ділянки: –. Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна
грошова оцінка земельної(их) ділянки: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.06.16. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській
області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
 2. Назва об’єкта оцінки: будівля магазину літ. № 37 загальною площею
69,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВАТ «АТП 15173» (загальними зборами акціонерів від 24.12.2009 прийнято рішення «Про ліквідацію
ВАТ»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський,
вул. Автомобільна, 1. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні, у т.ч. за методом зниження ціни. Телефон замовника конкурсу (048) 728-7262. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-28. 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: –. Кількість об’єктів необоротних активів (основні засоби) згідно з обліком –
1. Балансова вартість об’єкта (основні засоби): 5 900,00 грн станом на 31.07.2015.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у
тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток,
паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: –. Місце розташування земельної(их)
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної ділянки: –. Правовий режим земельної
ділянки: –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.06.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
 3. Назва об’єкта оцінки: будівля їдальні літ. № 39 загальною площею
251,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВАТ «АТП 15173»
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(загальними зборами акціонерів від 24.12.2009 прийнято рішення «Про ліквідацію
ВАТ»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський,
вул. Автомобільна, 1. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні, у т. ч. за методом зниження ціни. Телефон замовника конкурсу (048) 728-7262. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-28. 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: –. Кількість об’єктів необоротних активів (основні засоби) згідно з обліком:
1. Балансова вартість об’єкта (основні засоби): 4 900,00 грн станом на 31.07.2015.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у
тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток,
паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: –. Місце розташування земельної(их)
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної ділянки: –. Правовий режим земельної
ділянки: –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.06.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
 4. Назва об’єкта оцінки: будівля підсобного господарства літ. № 35 загальною площею 94,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВАТ
«АТП 15173» (загальними зборами акціонерів від 24.12.2009 прийнято рішення «Про
ліквідацію ВАТ»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. БілгородДністровський, вул. Автомобільна, 1. Мета проведення оцінки приватизація шляхом
продажу на аукціоні, у т. ч. за методом зниження ціни. Телефон замовника конкурсу
(048) 728-72-62. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-28. 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: –. Кількість об’єктів необоротних активів (основні засоби)
згідно з обліком: 1. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій (зазначається окремо за групами). Балансова вартість об’єкта (основні
засоби): 0,00 грн станом на 31.07.2015. Кількість земельних ділянок (зазначається
у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: –.
Місце розташування земельної ділянки: –. Цільове призначення земельної ділянки: –. Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016. Інформація про
особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15).
 5. Назва об’єкта оцінки: будівля приколійного складу (інв. № 10250) з
двома рампами загальною площею 386,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Котовське БМЕУ № 2 Одеської залізниці. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Одеська обл., смт Любашівка, вул. Привокзальна, 29а. Мета проведення оцінки приватизація шляхом продажу на аукціоні, у т. ч. за методом зниження
ціни. Телефон замовника конкурсу (048) 728-72-62. Телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-28. 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: –. Кількість об’єктів необоротних активів ( основні засоби) згідно з обліком: 1. Балансова вартість об’єкта
(основні засоби): 320 427,32 грн станом на 31.01.2016. Кількість земельних ділянок
(зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок,
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: –. Місце розташування земельної ділянки: –. Цільове призначення
земельної ділянки: –. Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.16.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській області
(65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
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).
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Одеській області (м. Одеса, вул. Велика
Арнаутська, 15).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів 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 22.06.2016. 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 29.06.2016 о 16.00 у РВ ФДМУ по Одеській області
(65012, м.Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503). Телефон для довідок (048) 731-50-39.
ІІ. Щодо результатів конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
01.06.2016.
РВ ФДМУ по Одеській області, керуючись вимогами пункту 2 розділу V (Порядок
проведення конкурсу) Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ №2075 від 31.12.2015, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, рішенням комісії з відбору
суб’єктів оціночної діяльності (протокол засідання від 01.06.2016) визнано таким, що
не відбувся 01.06.2016, конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності за усіма вищенаведеними об’єктами приватизації № 1 – № 5. Голова комісії прийняв рішення
про повторне проведення конкурсу та призначив його дату – 29.06.2016 о 16.00.

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності
 1. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 (балансоутримувач – Сумський державний університет).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2. Мета
проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ
по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ПАТ АБ «Укргазбанк».
 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 50,1 м2
(балансоутримувач – Полтавське казенне експериментальне протезно-ортопедичне
підприємство). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Білопільський шлях,
20. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта –
РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ТОВ «Страхове
Товариство з додатковою відповідальністю «Глобус».
 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 39,7 м2
будівлі – пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення «Банк
М. А.Терещенка» (балансоутримувач – Національний заповідник «Глухів»).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Глухів, вул. Шевченка, 10. Мета
проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ
по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – Березівська сільська рада.
 4. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною
площею 211,05 м2 (балансоутримувач – Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська, 24. Мета проведення незалежної
оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області.
Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Урун О.О.
 5. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею
2,0 м2 (балансоутримувач – Глухівський національний педагогічний університет імені
Олександра Довженка). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Глухів,
вул. Шевченка, 12. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ПАТ
«Державний ощадний банк України».
 6. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 61,3 м2 (балансоутримувач – Державний навчальний заклад «Охтирський
центр професійно-технічної освіти»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська
обл., м. Охтирка, вул. Жовтнева, 1. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2016.
Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з
оцінки об’єкта – ФОП Теличко М. І.
 7. Найменування об’єкта оцінки: труба котельні (балансоутримувач – військова частина 9953 Сумського прикордонного загону). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Сумська обл., Сумський р-н, с. Гриценкове. Мета проведення незалежної
оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області.
Платник робіт з оцінки об’єкта – ПрАТ «Київстар».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження
практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається до конкурсної комісії разом із супровідним листом.
Конкурсна пропозиція претендента на об’єкт подається окремо у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції ви-

трат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних
днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу. На конверті
слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також
зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта
господарювання, який подає заяву.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, телефон для довідок (0542) 36-23-87.
Конкурс відбудеться 30 червня 2016 року о 10.00 за адресою: м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 5.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 22 червня 2016 року
(включно).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень другого поверху
будівлі інженерно-лабораторного корпусу (корпус № 5) загальною площею
178,5 м2 (літера «А», позиції: коридор (1) – 12,6 м2, кухня (2) – 38,6 м2, приміщення столової (3) – 59,1 м2, мийка (31) – 8,9 м2, кладова (34) – 2,7 м2, кладова (35) –
4,1 м2, приміщення столової (36) – 52,5 м2), що перебуває на балансі Тернопільського
національного економічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
вул. Микулинецька, 46а, м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду регіональним відділенням. Телефон замовника конкурсу: (0352) 52-73-77, відділ з питань
орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління корпоративними
правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Завидовський Сергій Богданович. Балансова залишкова вартість
об’єкта оцінки станом на 29.02.2016: 38 115,53 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: гараж пожежного депо площею 132,9 м2,
що перебуває на балансі 5 державної пожежно-рятувальної частини управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Космонавтів, 52б, м. Кременець,
Тернопільська область. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду регіональним відділенням. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних
відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами
держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.
ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з
оцінки: ФОП Скоропляс Віталій Вікторович. Балансова залишкова вартість об’єкта
оцінки станом на 01.04.2016: 44 885,00 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.06.2016.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в
Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі», спеціалізацією 1.1. «Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію в запечатаному конверті на кожен об’єкт оцінки окремо (на конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки, дату проведення конкурсу та назву суб’єкта
оціночної діяльності, який подає заяву), а саме:
1) підтвердні документи: заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу 1 Положення (за наявності); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення); 2) документи щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та 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 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: 46008, м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11, каб. 705. Телефони для довідок: (0352) 52-66-84, 52-66-85.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору організаційно-докумен
тального забезпечення РВ ФДМУ по Тернопільській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 46008,
м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604.
Конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Тернопільській
області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 705.

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: частина приміщень площею 265,0 м2 у будівлі паркетного цеху. Балансоутримувач – ДП «Славутське лісове господарство».
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., Славутський р-н, с. Стригани,
вул. Лісна, 52. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; podil_68@
spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість станом на 01.05.2016 – 81 858,86 грн.
Розмір земельної ділянки – 3 072,2974 га. Місце розташування земельної ділянки:
Хмельницька обл., Славутський р-н, с. Стригани, вул. Лісна, 52. Цільове призначення земельної ділянки – землі змішаного використання. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки – 242 848,95 грн. Дата оцінки – 31.05.2016. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій
області. Особа-платник робіт з оцінки – ТОВ «Інтердерево».
 Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення площею 9,4 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі. Балансоутримувач – Головне управління статистики у
Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Красилів,
вул. Булаєнка, 6а. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16;
podil_68@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість станом на 30.04.2016 – 21 535,39
грн. Розмір земельної ділянки – 950,0 м2. Місце розташування земельної ділянки:
Хмельницька обл., м. Красилів, вул. Булаєнка, 6а. Цільове призначення земельної
ділянки – землі громадського використання. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки – 103 953,07 грн. Дата оцінки – 31.05.2016. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особаплатник робіт з оцінки – Адвокат Тимофіїв Анатолій Павлович.
 Назва об’єкта оцінки № 3: частина приміщення вестибуля площею 2,0 м2
та приміщення площею 18,0 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 4.
Балансоутримувач – Хмельницький національний університет. Місцезнаходження
об’єкта: м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11/1. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки – 52 219,0 м2.
Місце розташування земельної ділянки: м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11.
Цільове призначення земельної ділянки – під адміністративно-навчальні корпуси
та гуртожитки. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 23 854 521,00 грн.
Дата оцінки – 31.05.2016. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки –
АТ «Ощадбанк».
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію у
запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); копії документів, в яких зазначено правовий статус претендента; копії документів, що підтверджують право
на виконання робіт з оцінки; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу 1 Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4
до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (абзац другий пункту 4 Розділу 1 Положення, додаток 2 до Положення); 3)
конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, а також строку виконання робіт.
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. Хмельниць
кий, вул. Соборна, 75, каб. № 10. Телефони для довідок: (0382) 72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору з кадрової роботи, організаційнодокументального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по
Хмельницькій області (каб. № 1) до 22 червня 2016 року (включно) до 17.00.
Конкурс відбудеться 30 червня 2016 року о 10.00 в РВ ФДМУ по Хмельни
цькій області за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75.

ЧЕРНІГІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 36,3 м2 на першому поверсі двоповерхової адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Управління Державної казначейської служби України у Ріпкинському
районі Чернігівської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл.,
смт Ріпки, вул. Святомиколаївська, 104. Платник робіт з оцінки – Малолиственська
сільська рада
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення будівлі гража площею
94,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління Державної

15 червня 2016 року
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казначейської служби України у Козелецькому районі Чернігівської області. Місце
знаходження об’єкта: Чернігівська обл., смт Козелець, вул. Комсомольська, 12.
Платник робіт з оцінки – ФОП Безкровна Р. А.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 180,4 м2 одноповерхової будівлі їдальні. Найменування балансоутримув ача об’єкта
оцінки: ДНЗ «Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області».
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Незалежності, 5а.
Платник робіт з оцінки – ФОП Мкртчян М. В.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 55,5 м2 на
першому поверсі двоповерхової адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Чернігівській області.
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська обл., м. Мена, вул. Чернігівський шлях
(колишня вул. Жовтнева), 7. Платник робіт з оцінки – ФОП Василенко С. М.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000, м. Чернігів,
просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18. Телефакс замовни-

ка конкурсу (0462) 67-27-83. Електронна адреса замовника конкурсу: ocenka_74@
spfu.gov.ua. Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за 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 додат-

ках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області о 15.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів,
просп. Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по
Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для
довідок (0462) 67-28-18.
Продовження на стор. 8

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

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

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

Назва органу управління

1 Міністерство освіти і науки України

37664469, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг,
вул. XXII партз’їзду, 11, тел. (0562) 409-06-06
2 Міністерство освіти і науки України 37664469, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг,
вул. XXII партз’їзду, 11, тел. (0562) 409-06-06
3 Міністерство регіонального розвитку, 02497789, Державне підприємство «Дніпропетровський державний проектний
будівництва та житлово-комуналь
інститут житлового і цивільного будівництва «Дніпроцивільпроект», 49600, м. Дніного господарства України
пропетровськ, вул. Набережна В. І. Леніна, 29, тел.: (056) 745-01-12, 744-13-32

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
Інформація відсутня с. Кудашівка, вул. Право580,1
209 662,00
10 років
бережна сторона, 16а
Інформація відсутня с. Кудашівка, вул. Право493,6
160 382,00
10 років
бережна сторона, 16а
02497789.7.ДБЕЦРЕ869 49600, м. Дніпропетровськ,
11,2
99 092,00
2 роки 11 місяців
вул. Набережна В. І. Леніна, 29

найменування
Нежитлове приміщення
Нежитлове приміщення
Нежитлове вбудоване приміщення

мета використання
Розміщення громадської організації на площі, що не використовується
для провадження підприємницької діяльності
Розміщення громадської організації на площі, що не використовується
для провадження підприємницької діяльності
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює проектні,
проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи

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».

ЖИТОМИРСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Житомирській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
37442296.1.АААГБГ665 смт Ємільчине, вул. Соборна, 45
29,8
28 817,00
2 роки 364 дні
Організація торгівлі непро(стара адреса: вул. Леніна, 45)
довольчими товарами

№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
1 Державна казначей- 3144023126, Управління державної казначейської служби України у ЄмільчинськоНежитлові підвальні
ська служба України му районі Житомирської області, 11221, смт Ємільчине, вул. Леніна, 45, тел. 2-13-90 приміщення в будівлі

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, РВ ФДМУ по Житомирській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3
частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п Назва органу управління
1 Державне агентство рибного господарства України
2 Міністерство юстиції
України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
25592421, Державне підприємство «Укрриба», м. Київ, Тургенєвська, 82а, тел. (044) 486-07-91
26195879, Інститут права та післядипломної освіти Міністерства
юстиції України, м. Київ, вул. Артема, 73, тел. (044) 486-17-39

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
Гідротехнічні споруди
–
Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н,
403,8204 га
4 173 916,00
5 років
42 ставів
на р. Унява за межами с. Марківці та с. Хом’яківка
станом на 29.02.2016
Нежитлові приміщення в 2619579.3.АААДКИ011 м. Івано-Франківськ, вул. Лесі Українки, 4
110,2 м2
1 378 382,00
2 роки 11 місяців
адміністративній будівлі
станом на 30.04.2016

мета використання
Розміщення рибного господарства
Побутове обслуговування населення

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, РВ ФДМУ по Івано-Франківській області, відділ оренди, тел./факс (0342) 55-25-97. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право оренди об’єкта відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

КІРОВОГРАДСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Кіровоградській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Балансоутримувач
з/п Назва органу управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Державна служба України 28236566, ДПРЧ-25 Управління ДСНС України у Кіровоградській області, 26000, Кірово- Апмиіщення складу 28236566.1. КЖУИИП048 Кіровоградська обл., м. Новомирго554,4
226 332,00
2 роки 11 місяців
Торгівля залізним виробами,
з надзвичайних ситуацій градська обл., м. Новомиргород, вул. 40-річчя Перемоги, 6/6, тел. (05256) 4-22-85
з добудовами
род, вул. 40-річчя Перемоги, 22/29
будівельними матеріалами
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, РВ ФДМУ по Кіровоградській 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 орендодавцем буде оголошено конкурс на право його оренди відповідно до вимог
абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Луганській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Балансоутримувач
загальна вартість майна за неза- максимально можливий
з/п Назва органу управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
строк оренди
1 Державне агентство
04544062, Станично-Луганське міжрайонне управління водного господарства, 93602, Луганська Господарська будівля з металу
04544062.1 .АААББЖ121 Луганська обл., смт Станиця
297,5
152 397,00
2 роки 364 дні
Заготівля, переробка чорних та кольоводних ресурсів України обл., смт Станиця Луганська, вул. Гагаріна, 73, тел. (06472) 35-2-65
(інв. 310310004)
Луганська, вул. Гагаріна, 73
станом на 29.02.2016
рових металів
Заяви про оренду приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а, РВ ФДМУ по
Луганській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс
на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлиплоща, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
00992409, ДП «Турківське лісове господарство», 82500, Львів- Частина нежитлового виробничого приміщен- 00992409.3.АААДДД368 Львівська обл., Турківський
250,0
194 200,00
2 роки 364 дні
ська обл., м. Турка, вул. Шевченка, 30, тел. (03269) 3-14-36 ня на 1-му поверсі цеху переробки деревини
р-н, с. Явора, вул. Вокзальна
станом на 31.03.2016
00992409, ДП «Турківське лісове господарство», 82500, Львів- Будівлі цеху АВМ
00992409.3.КТШСММ018 Львівська обл., Турківський
286,0
222 100,00
2 роки 364 дні
ська обл., м. Турка, вул. Шевченка, 30, тел. (03269) 3-14-36
р-н, с. Явора, вул. Вокзальна
станом на 31.12.2016
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

1 Державне агентство лісових ресурсів України
2 Державне агентство лісових ресурсів України

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

мета використання
Здійснення виробничої діяльності суб’єктом малого підприємництва
на орендованих площах (лісопильне виробництво) (інше використання)
Здійснення виробничої діяльності суб’єктом малого підприємництва
на орендованих площах (лісопильне виробництво) (інше використання)

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

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

Назва органу
управління

1 Державна фіскальна служба України
2 Державне агентство водних ресурсів України
3 Міністерство
охорони здоров’я
України
4 Міністерство освіти
і науки України
5 Міністерство освіти
і науки України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
39441717, Одеська митниця Державної фіскальної служби, 65078,
м. Одеса, вул. Гайдара, 21а, тел. (048) 734-28-00
20991151, Дністровське міжрайонне управління водного господарства, 67654, Одеська обл., Біляївський р-н, с. Маяки, вул. Богачова, 83,
тел. (04852) 3-30-71
01982005, Державний заклад «Спеціалізований (спеціальний) санаторій
«Приморський» МОЗ України», 67793, Одеська обл., Білгород- Дністровський р-н, с. Курортне, вул. Чорноморська, 11а, тел. (04849) 6-08-75
02071045, Одеський національний політехнічний університет, 65044,
м. Одеса, просп. Шевченка, 1, тел. (048) 722-34-74
02071062, Одеська національна академія харчових технологій, 65039,
м. Одеса, вул. Канатна, 112, тел. (048) 712-41-09

найменування

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
39441717.11.АААЖАЛ667 Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Старокозаче, 37-й км
25,0
25 433,00
2 роки 11 місяців Розміщення офіса
автошляху Білгород-Дністровськ – Каушани, пп «Старокозаче»
–
Одеська обл., м. Біляївка, пров. Яськовський, 2а
741,9
756 700,00
10 років
Інше використання нерухомого майна

реєстровий номер майна

Асфальтове покриття
Склад ПММ (20,2 м2); матеріальний
склад (191,5 м2); навіс для механізмів
(424,8 м2); гараж (105,4 м2)
Нежитлові приміщення одноповерхової
будівлі відділення зв’язку

01982005.1.ААААКК971 Одеська обл., Білгород- Дністровський р-н, с. Курортне, вул. Чорноморська, 11а

66,4

207 606,00

2 роки 11 місяців

Ділянка даху будівлі гуртожитку № 1

02071045.81.ДЛСФЦХ033 м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 11е

6,0

132 000,00

2 роки 11 місяців

Розміщення обладнання автоматичної телефонної станції
АТСК 50/200
Розміщення обладнання зв’язку

Ділянка даху будівлі гуртожитку № 7

02071062.1.ЖИЮКЯЖ119 м. Одеса, вул. Тіниста, 9/11

10,0

132 000,00

2 роки 11 місяців

Розміщення обладнання зв’язку

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, РВ ФДМУ
по Одеській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс
на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

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

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
02125527.39.УРЮДПС128 Сумська обл., м. Глухів,
256,4
825 630,00
2 роки 364 дні
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підвул. Києво-Московська, 51
станом на 29.02.2016
акцизної групи, у навчальному закладі

найменування реєстровий номер майна

1 Міністерство осві- 26265606, Професійно-педагогічний коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра
ти і науки України Довженка, 41400, Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська, 51, тел. (05444) 2-27-17

Нежитлові
приміщення

місцезнаходження

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

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

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

найменування

30917266, Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідаль- Гідротехнічні споруди ставка площею 9,7275 га, що не увійшли
ністю «Ранок», 47042, с. Горинка, Кременецький р-н, Тернопільська
до статутного капіталу КСП «Агрофірма «Явір», але передані на
обл., тел.: (03546) 55-5-35, 55-5-43.
баланс СТОВ «Ранок»

15 червня 2016 року

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можли- мета використання
місцезнаходження
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн
вий строк оренди
5398125.12.ААББВЕ193 с. Кушлин, Кременецький р-н, Тернопіль–
99 990,00
2 роки 11 місяців Організація любиська обл.
тельського лову риби

реєстровий номер майна

№ 48 (964)

7
Продовження таблиці
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можли- мета використання
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн
вий строк оренди
2 Державне агентство риб- 25592421, Державне підприємство «Укрриба», 04050, м. Київ, вул. Тур- Гідротехнічні споруди ставу Бліх 2 площею 6,0 га та гідротехнічні 25592421.71.ААЕЖАЖ454; На території Мильнівської с/р поблизу
–
73 990,00
2 роки 11 місяців Розведення і вироного господарства України генєвська, 82а, тел. (044) 486-07-91
споруди ставу Бліх 3 площею 6,3 га
25592421.71.ААЕЖАЖ455 с. Бліх Зборівського р-у Тернопільської обл.
щування риби

№
з/п Назва органу управління

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

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (каб. 603), РВ ФДМУ по Тернопільській області.
Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди
відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ХАРКІВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Харківській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загаль- вартість майна за максимально
місцезнаходження на пло- незалежною оцін- можливий
мета використання
ща, м2 кою без ПДВ, грн строк оренди
1 Міністерство внутріш 14319053, Управління ДАІ ГУМВС України в Харківській області, 61013, м. Харків,
Нежитлове приміщення – частина кімн. № 21 на 2-му поверсі 4-поверхової
_
м. Харків, вул. Шев- 10,8
85 000,00
1 рік
Розміщення відділення банку
ніх справ України
вул. Шевченка, 26, тел.: (057) 707-35-13, 707-35-00, 707-35-11
з підвалом адміністративної будівлі, інв. № 10310014, літ. Б-4
ченка, 26
2 Міністерство освіти 34716922, ДВНЗ «Університет банківської справи», 04070, м. Київ, вул. Андріївська, Нежитлові приміщення – кімн. № 11б (S = 10,2 м2) та частина вести34716922.2.БГЕУЖЕ006 м. Харків, просп.
12,2
75 000,00
1 рік
Розміщення торговельного об’єкта з продажу канцеі науки України
1, тел.: (044) 462-53-05, 462-53-41
буля № 1 (S = 2,0 м2) на 1-му поверсі 5-поверхової будівлі навчальноПеремоги, 55
лярських товарів, що призначаються для навчального закладу (10,2 м2) та торговельного автомата, що
лабораторного корпусу, інв. № 1100009, літ. А-5
відпускає продовольчі товари – каву (2,0 м2)
3 Міністерство освіти 35429942, Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів Частина холу на 1-му поверсі 4-поверхової будівлі учбового корпусу, інв.
_
м. Харків, пров.
2,0
20 000,00
1 рік
Розміщення торговельного автомата, що відпускає
і науки України
та міжнародної торгівлі, 61003, м. Харків, пров. Плетнівський, 5, тел. (057) 731-33-65
№ 10310001, літ. А-4, пам’ятка архітектури
Плетнівський, 5
продовольчі товари (кава)

№
з/п

Назва органу
управління

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

реєстровий номер
майна

найменування

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

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

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

Назва органу управління

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
місцезнахозагальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
номер майна
дження
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Нежитлове приміщення в одно–
вул. Гоголя, 301,
23,3
115 100,00
2 роки 11 місяців Розміщення майстерні з ремонту ювелірних
поверховій будівлі (літ. В)
м. Черкаси
виробів, інше використання державного майна
найменування

1 Міністерство регіонального розвитку, будівництва 22794940, Черкаський філіал державного підприємства «Державний науково-дослідний та проектнота житлово-комунального господарства України
вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція», вул. Гоголя, 301, м. Черкаси, тел. (0472) 37-12-37

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

м. КИЇВ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по м. Києву про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
місцезнаходження загальна вартість майна за неза- максимально можмайна
об’єкта оренди площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство соціальної 03187691, Київське казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство, Нежитлові приміщення на першо- 03187691.3.АААГВД417 м. Київ, вул. Фролів- 53,90
603 770,00
2 роки
політики України
04070, м. Київ, вул. Фролівська, 4, (044) 425-21-88
му поверсі будівлі
ська, 6/8
станом на 30.04.2016
2 Міністерство культури 02214188, Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського, 01001,
Частина нерухомого майна на
02214188.1.АААДДЛ433 м. Київ, вул. Горо11,6
254 900,00
2 роки 11 місяців
України
м. Київ, вул. Городецького, 1-3/11, тел. (044) 279-07-92
першому поверсі Оперної студії
децького, 1-3/11
станом на 29.02.2016

№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

мета використання
Розміщення громадської організації на площі, що не використовується
для провадження підприємницької діяльності
Розміщення торговельного об’єкта з продажу книг, виданих українською
мовою

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. Заяви подаються в окремому конверті з надписом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно
до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по м. Києву в оголошенні про намір передати в оренду об’єкт державного майна – нежилі приміщення на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі навчального корпусу площею 48,75 м2, що перебуває на балансі державного вищого навчального закладу «Київський електромеханічний коледж» (за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 35), опублікованому в газеті «Відомості приватизації» від 16.05.2016 № 39 (955) на стор. 11:
у колонці «Балансоутримувач» слова: «Київський електромеханічний завод» слід читати: «Київський електромеханічний коледж» та слова «просп. Повітрофлотський, 25» слід читати: «просп. Повітрофлотський, 35»;
у колонці «Найменування» слова: «нежилі приміщення» слід читати: «нежиле приміщення».

АПАРАТ ФДМУ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – апарату ФДМУ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
Назва органу управління
з/п
1 Міністерство енергетики та вугільної
промисловості України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
37471933, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України,
01601, м. Київ-133, вул. Хрещатик, 30, тел. 206-38-44

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди мета використання
Державне нерухоме майно – 37471933.1. ЖРЕЕПН 287 м. Київ, вул. Б. Хмель15,6
774 500,00
2 роки 11 місяців
Розміщення офіса
нежитлове приміщення
ницького, 4

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

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нежитлова (адміністративна) будівля площею 262,3 м2 за адресою: Київська обл, м. Васильків,
вул. Грушевського, 1.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Київській області.
Орган управління: Державна служба статистики України.
Вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про оцінку майна на 31.03.2016 становить 933 200,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення торговельного об’єкта з
продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи.
Орендна ставка: згідно з пунктом 11 додатка 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 № 786 (зі змінами), – 8 %.
Стартова орендна плата за базовий місяць розрахунку – березень 2016
року становить 6 221,33 грн без урахування ПДВ.
Строк оренди – 10 років.
Конкурс буде проведено 06.07.2016 об 11.00 за адресою: 01032, м. Київ,
вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, реєстрація учасників проходитиме в кімн. 614.
Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно зі стартовим.
2. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням.
3. Дотримання нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання
договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовнику
оцінки (за наявності підтвердних документів).
5. Для забезпечення виконань зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання
договору в розмірі, не меншому, ніж потрійна запропонована ним сума місячної
орендної плати, до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством.
Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання оголошених або встановлених законодавством умов конкурсу та їх документальне підтвердження, крім
розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним (адреса,
телефон, e-mail);
відомості про претендента:
для юридичних осіб: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; посвідченні нотаріусом копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської та кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичних осіб: копію документа, що посвідчує особу, та належним чином
оформлену довіреність у випадку здійснення функцій представництва; завірену
належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи –
платника єдиного податку.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються у конверті
з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента. При цьому на конверті
зазначаються: назва, площа та місцезнаходження об’єкта оренди. Приймання документів РВ ФДМУ по Київській області здійснюється за адресою: 01032, м. Київ,
вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 613, щодня з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю з 9.00 до
16.45), крім вихідних днів.
Кінцевий термін приймання РВ ФДМУ по Київській області пропозицій від претендентів – 02.07.2016 включно.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у відділі
орендних відносин РВ ФДМУ по Київській області за телефоном (044) 200-25-28.

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про оголошення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
Назва та місцезнаходження органу, що проводить конкурс: РВ ФДМУ по
Сумській області (40035, м. Суми, вул. Харківська, 30/1).
Балансоутримувач об’єкта оренди: Державна фіскальна служба України.
Орган управління: Державна фіскальна служба України.
 Назва об’єкта оренди: об’єктом оренди є державне нерухоме майно –
нежитлове приміщення площею 7,1 м2 на першому поверсі двоповерхової
будівлі службово-оперативного блоку з боксом для поглибленого огляду

№ 48 (964)

легкового автотранспорту митного поста «Бачівськ», що перебуває в оперативному управлінні (користуванні) Сумської митниці ДФС; об’єкт оренди розташований за адресою: Сумська обл., Глухівський р-н, траса Кіпті-Глухів-Бачівськ,
242-й км + 516 м, МАПП «Бачівськ»; вартість об’єкта оренди на 31 березня 2016
року згідно з висновком про вартість майна становить 46 800,00 грн (сорок шість
тисяч вісімсот грн 00 коп.).
Стартова орендна плата: місячна орендна плата, визначена на підставі
Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу,
затвердженої постановою КМУ від 4 жовтня 1995 року № 786 (зі змінами і доповненнями) (далі – Методика), за базовий місяць розрахунку – березень 2016 року становить 1 560,00 грн (одна тисяча п’ятсот шістдесят грн 00 коп.) без ПДВ.
Під час розрахунку використано орендну ставку у розмірі 40 %, яка передбачена
Методикою для розміщення фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості), банкоматів.
Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати за використання об’єкта
оренди порівняно зі стартовим розміром орендної плати.
2. Строк оренди – 2 роки 364 дні.
3. Об’єкт передається в оренду без права його приватизації та передачі в суб
оренду.
4. Використання об’єкта оренди – розміщення відділення фінансової компанії
або надання послуг митного брокера.
5. Використовувати об’єкт оренди відповідно до його призначення та умов
договору оренди.
6. Своєчасно і в повному обсязі вносити орендну плату з урахуванням індексу інфляції.
7. Забезпечувати збереження об’єкта оренди, запобігати його пошкодженню і
псуванню, утримувати об’єкт оренди в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати об’єкт оренди в належному
стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки.
8. Забезпечувати орендодавцю і користувачу доступ на об’єкт оренди з метою
контролю за його використанням та виконанням умов договору оренди.
9. У разі виникнення або настання надзвичайних ситуацій, пов’язаних з природною стихією: ураган, великий снігопад, ожеледиця тощо, орендар повинен надавати своїх працівників для їх попередження та ліквідації наслідків.
10. Своєчасно здійснювати за рахунок коштів орендаря капітальний, поточний
та інші види ремонту об’єкта оренди. Ця умова не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень об’єкта оренди і не тягне за собою зобов’язання орендодавця
щодо компенсації вартості поліпшень. Капітальний ремонт здійснюється тільки за
погодженням з користувачем, за згодою орендодавця та з дозволу органу, уповноваженого управляти майном.
11. Щомісяця до 15 числа орендар повинен сплачувати орендну плату за попередній місяць. На вимогу орендодавця та користувача проводити звіряння взаєморозрахунків за орендними платежами і оформляти відповідні акти звіряння.
12. Одночасно з укладенням договору орендар повинен застрахувати об’єкт
оренди на суму, не меншу, ніж його вартість за висновком про вартість, на користь
користувача, який несе ризик загибелі чи пошкодження об’єкта оренди у порядку,
визначеному законодавством, і надати орендодавцю та користувачу копії страхового поліса і платіжного доручення. Постійно поновлювати договір страхування
таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим.
13. У разі припинення або розірвання договору орендар повинен повернути
користувачу об’єкт оренди у належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати користувачу збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або часткової)
об’єкта оренди з вини орендаря.
14. Орендар повинен здійснювати витрати, пов’язані з утриманням об’єкта
оренди. Протягом 15 робочих днів після підписання договору орендар повинен
укласти з користувачем об’єкта оренди договір про відшкодування витрат користувача на утримання об’єкта оренди, надання комунальних послуг орендарю та компенсацію податку на землю відповідно до чинного законодавства України.
15. Одночасно з укладенням договору орендар повинен внести завдаток у розмірі місячної орендної плати, розрахованої за базовий місяць оренди. Дані кошти
будуть зараховані в оплату за останній місяць оренди.
16. Орендар несе відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних
мереж, пожежної безпеки і санітарії на об’єкті оренди згідно із законодавством.
17. У разі зміни рахунка, назви підприємства, телефону, юридичної адреси
орендар повинен повідомляти про це орендодавця у тижневий строк.
18. Компенсація переможцем конкурсу витрат орендодавця або іншого учасника на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди протягом 20 календарних
днів з моменту укладення договору оренди.
Основним критерієм визначення переможця конкурсу є найбільший розмір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь в конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс;
пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу;
інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента, а саме:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену

належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство; копію ліцензії претендента на провадження певного виду діяльності, що підлягає ліцензуванню;
б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним
чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого
підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку; копію ліцензії претендента на провадження певного виду діяльності, що підлягає ліцензуванню.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються у конвертах з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента.
Документи, що подаються для участі в конкурсі, мають бути належним чином
оформлені. Помарки і виправлення в них не допускаються.
Конкурс буде проведено о 14.00 на 20-й календарний день після публікації цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» в приміщенні РВ ФДМУ
по Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1.
Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів – третій робочий день
до дати проведення конкурсу.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі оренди РВ ФДМУ по Сумській
області за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1 (кабінети 5, 6, 7, 8). Телефон
для довідок (0542) 36-11-33.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про підсумки конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
Суб’єкт господарювання,
з яким буде укладено
договір оренди
1 Нежитлові приміщення площею 84,0 м2 будівлі Дирекція оброблення та
ТОВ «ТІМОТЕОС – ГРУП»
АОПП Бориспіль за адресою: Київська обл., Бо- перевезення пошти УДППЗ (40409650)
риспільський р-н, с. Гора, вул. Аеропортівська, 3 «Укрпошта» (01181736)

№
з/п

Інформація про об’єкт оренди

Балансоутримувач

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу на право укладення
договору оренди нерухомого державного майна, що відбувся 08.06.2016
За результатами конкурсу на право оренди державного нерухомого майна –
нежитлового приміщення загальною площею 7,9 м2 на другому поверсі навчального корпусу № 4 за адресою: м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5, що перебуває на балансі НУ «Львівська політехніка», конкурсною комісією прийнято рішення
про укладення договору оренди з фізичною особою – підприємцем Іващишиним
Василем Михайловичем.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсів на право
оренди нерухомого державного майна, що відбулися 09.06.16
1. За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення про укладення РВ ФДМУ по Харківській області договору оренди державного нерухомого
майна – одноповерхової будівлі гаражів, інв. № 103100003, літ. Д-1, Е-1, загальною площею 486,2 м2 за адресою: м. Харків, просп. Науки, 20, що перебуває на
балансі Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, з ПП «ГРАНПРИ
2016», як єдиним заявником.
2. За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення про укладання РВ ФДМУ по Харківській області договору оренди державного нерухомого майна – частини поверхні покрівлі підвального приміщення під навісом площею 235,8 м2
та нежитлових приміщень – кімн. № 76, 77, 79, 80-83, 85-92 площею 153,8 м2 на 1-му
поверсі різноповерхової (8/12) будівлі учбового корпусу (пам’ятка архітектури), інв.
№ 10310090, літ. А8/12, загальною площею 389,6 м2 за адресою: м. Харків, майдан
Свободи, 6, що перебувають на балансі Харківського національного університету
ім. В. Н. Каразіна, з ПП «РЕСТОРАТОР 2016», як єдиним заявником.

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

ІНФОРМАЦІЯ
Центру забезпечення службової діяльності Міністерства оборони
та Генерального штабу Збройних Сил України про проведення
конкурсу на право оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Центр забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних
Сил України, адреса: 03168, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 6.
Орган управління – Міністерство оборони України.

15 червня 2016 року

8
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення площею
146,0 м2 в одноповерховій будівлі № 9 магазину та чайної (1970 рік побудови)
військового містечка № 64 за адресою: просп. Повітрофлотський, 6, м. Київ.
Балансоутримувач: Центр забезпечення службової діяльності Міністерства
оборони та Генерального штабу Збройних Сил України.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 29.02.2016
становить 2 097 463,00 грн без ПДВ.
Початковий (стартовий) розмір орендної плати за базовий місяць оренди – квітень 2016 року становить 22 722,53 грн (без ПДВ) з метою розміщення
торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної
групи, та непродовольчих товарів. У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекси інфляції згідно з чинним законодавством.
Термін оренди – 2 роки 11 місяців 29 днів.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
1. Мета використання об’єкта оренди – розміщення торговельних об’єктів з
продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи (73,0 м2 – 8 %), та
непродовольчих товарів (73,0 м2 – 18 %).
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
зазначеного об’єкта оренди порівняно з початковим розміром орендної плати.
3. Авансовий внесок у розмірі, не меншому, ніж одна місячна орендна плата
протягом 10 робочих днів з моменту укладення договору оренди.
4. Своєчасна (щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним) та в повному обсязі сплата орендної плати з урахуванням індексу інфляції.
5. Встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями (до
моменту укладення прямих договорів відшкодовувати витрати орендодавцю за
комунальні послуги).
6. Компенсація земельного податку під об’єктом оренди.
7. Компенсація витрат за виконаний звіт з незалежної оцінки майна та публікацію оголошення.
8. Виконання поточного та інших видів ремонту орендованого майна за власні
кошти без вимоги відшкодування.
9. Страхування майна на користь орендодавця на суму, не меншу, ніж встановлена за незалежною оцінкою, постійно поновлювати договір страхування таким
чином, щоб майно було застраховане на весь строк оренди.
10. Ефективне використання об’єкта оренди відповідно його призначення та
умов договору оренди.
11. Заборона приватизації та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб.
12. Дострокове розірвання договору у разі здійснення заходів з будівництва житла для військовослужбовців на земельній ділянці, де розташований об’єкт оренди.
13. Право орендодавця здійснювати контроль за станом, цільовим використанням об’єкта оренди та виконанням інших умов конкурсу.
14. Заборона суборенди.
Для всіх учасників: додаткові пропозиції щодо поліпшення орендованого
майна.
Переможцем конкурсу визначається учасник конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі потрібно подати документи, вказані в п. 3.2 наказу ФДМУ
та МОУ від 26.07.2000 № 1549/241, крім того:
заяву про участь у конкурсі; копію ліцензії на здійснення юридичною особою
діяльності; проект договору оренди, підписаний учасником конкурсу і завірений
печаткою (за наявності); документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; відомості про
фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості; довідку від учасника конкурсу про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо
виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір
місячної орендної плати (відображається в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному (з печаткою учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по оренді».
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні 15 календарних днів з моменту опублікування цієї інформації.

Конкурс буде проведено в Центрі забезпечення службової діяльності
Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України (03168,
м. Київ, просп. Повітрофлотський, 6, будівля № 1, під’їзд № 13, каб. 8)
о 10.00 через 15 календарних днів з моменту опублікування цієї інформації
в газеті «Відомості приватизації».
Контактний телефон (044) 271-36-10.
ІНФОРМАЦІЯ
10 територіального гвардійського вузла урядового зв’язку
Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації
України про проведення конкурсу на право укладення
договору оренди нерухомого військового майна
Назва і місцезнаходження органу, що проводить конкурс: 10 територіальний
гвардійський вузол урядового зв’язку Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України, адреса: вул. Червоноармійська, 1, смт Миропіль,
Романівський р-н, Житомирська обл., 13033.
 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нежитлове приміщення – будівля магазину № 411 загальною площею 115,7 м2 за адресою: вул.
Червоноармійська, 11, смт Миропіль, Романівський р-н, Житомирська обл., рік
введення в експлуатацію – 1988.
Балансоутримувач: 10 територіальний гвардійський вузол урядового зв’язку
Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.
Вартість об’єкта оренди за експертною оцінкою на 29.02.2016 – 156 581 (сто
п’ятдесят шість тисяч п’ятсот вісімдесят одна) гривня 00 копійок.
Розмір орендної плати визначений відповідно до Методики розрахунку і
Порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 року № 786 (зі змінами та доповненнями).
Стартовий розмір місячної орендної плати за базовий місяць розрахунку – березень 2016 року становить 1 269,43 (одна тисяча двісті шістдесят
дев’ять) гривень 43 копійки (без ПДВ), у подальшому орендна плата корегується на індекс інфляції.
Основні вимоги щодо умов використання об’єкта оренди:
1. Мета використання об’єкта оренди – здійснення торгівлі непродовольчими
товарами, алкогольними та тютюновими виробами у частині приміщення площею
20,0 м2 та здійснення торгівлі продовольчими товарами, крім товарів підакцизної
групи, у частині приміщення площею 95,7 м2.
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно з орендною платою за базовий місяць
оренди – березень 2016 року становить 1 269,43 (одна тисяча двісті шістдесят
дев’ять) гривень 43 копійки, але не менший, ніж передбачено постановою Кабінету
Міністрів України від 04.10.1995 № 786 (зі змінами та доповненнями).
3. Термін дії договору оренди – до 2 років 11 місяців з можливою подальшою
пролонгацією відповідно до чинного законодавства України.
4. Використовувати орендоване майно відповідно до його призначення, здійснювати витрати, пов’язані з утриманням орендованого майна.
5. Забезпечення пожежної безпеки орендованого майна відповідно до Правил
пожежної безпеки в Україні.
6. Заборона приватизації та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб.
7. Укладення з балансоутримувачем договору про компенсацію витрат на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю протягом
15 робочих днів після укладення договору оренди.
8. З дозволу орендодавця за власний рахунок проводити поліпшення орендованого майна; своєчасно здійснювати поточний та інші види ремонту орендованого майна.
9. Забезпечувати належну технічну експлуатацію орендованих будівель, приміщень, інженерних мереж та прилеглої території за рахунок власних коштів.
10. Зобов’язання здійснити авансовий внесок у розмірі, не меншому, ніж місячна орендна плата, протягом 10 днів з моменту укладення договору оренди.
11. Зобов’язання орендаря виконувати усі умови, передбачені договором оренди.
12. Страхування об’єкта оренди на суму, не меншу, ніж зазначена у звіті про
незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним
законодавством України.

13. Право балансоутримувача разом з орендодавцем здійснювати контроль
за станом та цільовим використанням об’єкта оренди.
14. Зобов’язання не зберігати і не використовувати в орендованому приміщенні
токсичні, вибухові, наркотичні, радіоактивні речовини і матеріали.
15. Відшкодування переможцем конкурсу (протягом 10 днів з моменту оголошення результатів конкурсу) витрат на проведення незалежної оцінки майна за
виставленими рахунками та надання орендодавцю на момент укладення договору оренди копій підтвердних документів.
Для всіх учасників: переможцем конкурсу визнається учасник, який запропонував найбільшу орендну плату за умови дотримання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі учасник подає такі документи:
заяву про участь у конкурсі (в якій учасники повідомляють про засоби зв’язку
з ними) та документи, а саме:
заяву про намір узяти в оренду майно, що належить до державної власності,
подається в довільній формі, при цьому в ній зазначаються ідентифікаційний код
за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України для юридичних осіб/реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних
осіб (крім тих, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у
паспорті), із зазначенням найменування, місцезнаходження (місця проживання),
тел../факс та платіжних реквізитів заявника; інформацію про площу об’єкта оренди; проект договору оренди, підписаний учасником конкурсу і завірений печаткою (за наявності); зобов’язання (пропозиції) щодо забезпечення орендної плати
(завдаток відображається у проекті договору оренди); зобов’язання (пропозиції),
щодо виконання умов конкурсу (переліком документів, які подаються орендарем
орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної
власності, затвердженим наказом ФДМУ від 15.02.2013 № 201);
відомості про учасника конкурсу:
а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих
документів; завірену належним чином копію витягу з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати учасника з урахуванням дебіторської і кредиторської
заборгованості за останній рік; довідку від учасника про те, що стосовно нього не
порушено справу про банкрутство;
б) для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвідчує особу (паспорт, сторінки 1, 2, 11 тощо), або належним чином оформлену довіреність,
видану представнику фізичної особи; 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.
Додаткова інформація.
Конкурсні пропозиції та інші документи, пропозиції щодо виконання умов конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого вноситься учасником
конкурсу в день проведення конкурсу), подаються в окремому конверті з написом
«На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу.
Заяви приймаються за адресою: вул. Червоноармійська, 1, смт Миропіль,
Романівський р-н, Житомирська обл., 13033, 10 територіальний гвардійський вузол урядового зв’язку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.
Кінцевий термін приймання заяв та інших документів – за 3 (три) робочих дні
до дати проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено об 11.00 через 30 календарних днів з дати
опублікування інформації про проведення конкурсу в газеті «Відомості приватизації» за адресою: каб. № 8, вул. Червоноармійська, 1, смт Миропіль,
Романівський р-н, Житомирська обл., 13033.
Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хв. до початку проведення
конкурсу. Конкурсні пропозиції (розмір орендної плати, пропозиція щодо якого
вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу) подаються в окремому конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу,
за адресою: каб. № 8, вул. Червоноармійська, 1, смт Миропіль, Романівський р-н,
Житомирська обл., 13033.
Телефони для довідок з питань конкурсу: (04146) 9-52-38, (факс) 9-51-03.

КОНКУРСИ З відбору суб’єктів оціночної діяльності
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
Продовження. Початок рубрики на стор. 3 – 6

Підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 10.03.2016
Відповідно до абзацу 6 пункту 3 розділу V Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075, конкурсною комісією РВ ФДМУ по Чернівецькій області визнано переможцями конкурсу:
1. Найменування суб’єкта оціночної діяльності: ТОВ «Оцінка – Інформ». Назва об’єкта оцінки: частина сходової клітки (1-5) цокольного поверху будівлі навчального корпусу № 3 (літ. А-А‘) площею 2,0 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. Л.
Українки, 25, що перебуває на балансі Чернівецького національного університету
ім. Ю. Федьковича; мета проведення оцінки: передача в оренду; вартість та строк
виконання робіт з оцінки – 1 900,00 грн та п’ять календарних днів.
2. Найменування суб’єкта оціночної діяльності: ТОВ «Оцінка – Інформ». Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля (5-3) першого поверху будівлі навчального
корпусу № 9 (блок літ. В) площею 2,0 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. Сторожинецька, 101, що перебуває на балансі Чернівецького національного університету
ім. Ю. Федьковича; мета проведення оцінки: передача в оренду; вартість та строк
виконання робіт з оцінки – 1 900,00 грн та п’ять календарних днів.
3. Найменування суб’єкта оціночної діяльності: ТОВ «Оцінка – Інформ». Назва
об’єкта оцінки: частина вбудованого приміщення (2-20) площею 3,5 м2 першого
поверху будівлі (літ. А) за адресою: м. Чернівці, вул. Поштова, 6. що перебуває на
балансі ЧД УДППЗ «Укрпошта»; мета проведення оцінки: передача в оренду; вартість та строк виконання робіт з оцінки – 1 900,00 грн та п’ять календарних днів.
4. Найменування суб’єкта оціночної діяльності: фізична особа – підприємець
Читайло Валентина Василівна. Назва об’єкта оцінки: частина тамбуру (1-25) площею
2,0 м2 першого поверху будівлі навчального корпусу № 2 (літ. А) за адресою: м. Чернівці, вул. Університетська, 19, що перебуває на балансі Чернівецького національного
університету ім. Ю. Федьковича; мета проведення оцінки: передача в оренду; вартість
та строк виконання робіт з оцінки – 1 300,00 грн та п’ять календарних днів.
5. Найменування суб’єкта оціночної діяльності: фізична особа – підприємець
Читайло Валентина Василівна. Назва об’єкта оцінки: частина коридору (1-2) площею
2,0 м2 першого поверху будівлі навчального корпусу № 1 (літ. А) за адресою: м. Чернівці, вул. Університетська, 28, що перебуває на балансі Чернівецького національного
університету ім. Ю. Федьковича; мета проведення оцінки: передача в оренду; вартість
та строк виконання робіт з оцінки – 1 300,00 грн та п’ять календарних днів.
6. Найменування суб’єкта оціночної діяльності: СП «Західно-Український
Експертно-Консультативний Центр». Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва державної власності групи Д – фельдшерсько-акушерський пункт
(с. Борівці, Кіцманський р-н, Чернівецька обл.); мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні разом із земельною ділянкою; вартість та строк
виконання робіт з оцінки – 6 870,00 грн та тридцять календарних днів.
7. Найменування суб’єкта оціночної діяльності: СП «Західно-Український
Експертно-Консультативний Центр». Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного
будівництва державної власності групи Д – двоквартирний житловий будинок разом
із земельною ділянкою (пров. Буковинський, 2, смт Кострижівка, Заставнівський
р-н, Чернівецька обл.), що перебував на балансі ВАТ «Цукровий завод «Хрещатик»
(ліквідовано); мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні
разом із земельною ділянкою; вартість та строк виконання робіт з оцінки – 6 870,00
грн та тридцять календарних днів.
8. Найменування суб’єкта оціночної діяльності: СП «Західно-Український
Експертно-Консультативний Центр». Назва об’єкта оцінки: об'єкт малої приватизації
державної власності групи Ж – лазня (вул. Дружби народів, 13, с. Малятинці, Кіцманський р-н, Чернівецька обл.), що перебувала на балансі ВАСТ «Нове життя» (ліквідоване) разом із земельними ділянками, на яких вона розташована; мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні разом із земельною ділянкою; вартість
та строк виконання робіт з оцінки – 7 275,00 грн та тридцять календарних днів.
9. Найменування суб’єкта оціночної діяльності: ТОВ «Оцінка – Інформ». Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – єдиний майновий комплекс Новодністровської державної швейно-трикотажної фабрики (Чернівецька обл.,
м. Новодністровськ); мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на
аукціоні; вартість та строк виконання робіт з оцінки – 6 800,00 грн та тридцять календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів державної власності, що відбувся 14.03.2016
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Шумську Оксану
Іванівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 15 площею 6,0 м2 на першому поверсі будівлі літ. «А», що перебувають
на балансі Територіального управління Державної судової адміністрації України у
Вінницькій області, за адресою: 23300, Вінницька обл., Тиврівський р-н, смт Тив-
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рів, вул. Шевченка, 3 з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з
оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 850,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень загальною
площею 28,135 м2 одноповерхової будівлі поштового зв’язку, що не увійшла під
час приватизації до статутного (складеного) капіталу СТОВ «Пляхівське» та перебуває на балансі СТОВ «Пляхівське», за адресою: 22300, Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Пляхова, вул. Радянська, 9 з метою продовження дії договору
оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 2 000,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень загальною площею
18,0 м2 на першому поверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку, що перебувають на
балансі Державного навчального закладу «Гущинецьке вище професійне училище»,
за адресою: 22434, Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Гущинці, вул. Шевченка,
110 з метою продовження дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5
календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 200,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Шуткевича Володимира Євгеновича щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих
приміщень загальною площею 150,0 м2 у арочному модулі з прибудовами (літ. Б),
що перебувають на балансі Державного навчального закладу «Центр професійнотехнічної освіти торгівлі та харчових технологій», за адресою: 21017, м. Вінниця,
вул. Гонти, 39 з метою продовження дії договору оренди. Строк надання послуг з
оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 520,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Попову Аліну Аркадіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення
№ 18 площею 50,1 м2 на першому поверсі будівлі (літ. А), що перебуває на балансі
Управління Державної казначейської служби України у Барському районі Вінницької
області, за адресою: 23000, Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Героїв Майдану, 20 з метою продовження дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4
календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 850,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Шевчук Ольгу Анатоліївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення технічного поверху площею 13,51 м2 та частини даху площею
40,0 м2 дванадцятиповерхової адміністративної будівлі (літ. А), що перебувають
на балансі Головного управління статистики у Вінницькій області, за адресою:
21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 15 з метою продовження дії договору
оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 850,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Новікову Ларису
Григорівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого
приміщення площею 4,4 м2 на 1-му поверсі 4-поверхового навчального корпусу
№ 1 (літ. В), що перебуває на балансі Вінницького коледжу будівництва і архітектури Київського національного університету будівництва і архітектури, за адресою:
21100, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 53 з метою продовження дії договору
оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 530,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Могозіну Оксану
Леонідівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих
приміщень: № 111 –10,0 м2, № 112 – 41,5 м2, № 113 – 5,3 м2 та частина № 110 –
33,2 м2 загальною площею 90,0 м2 на 1-му поверсі триповерхового навчального
корпусу № 2 (літ. А), що перебувають на балансі Вінницького коледжу будівництва
і архітектури Київського національного університету будівництва і архітектури,
за адресою: 21100, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 53 з метою продовження
дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
надання послуг з оцінки – 1 520,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Коваленко Тетяну
Іллівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення площею 6,8 м2 у підвалі 3-поверхової будівлі морфологічного
корпусу (літ. А), що перебуває на балансі Вінницького національного медичного
університету ім. М. І. Пирогова, за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56
з метою продовження дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 500,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 03.03.2016
1. Частина нежитлового вбудованого приміщення площею 7,0 м2 та частина
даху площею 1,5 м2 баштового копра стовбура № 2, що перебувають на балансі ВП
«Шахта «Північна» ДП «Дзержинськвугілля» (код за ЄДРПОУ 33839013). Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна з метою продовження договору
оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс». Згідно з конкурсною пропозицією
вартість послуг з оцінки – 2 500,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
2. Нежитлове вбудоване приміщення площею 28,4 м2 майстерні (реєстровий
номер 00208775.1.КГЧХАЮ010), що перебуває на балансі Слов’янського хімікомеханічного технікуму (код за ЄДРПОУ 00208775). Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна з метою продовження договору оренди. Перемо-

жець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість
послуг з оцінки – 1 600,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
3. Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 34,9 м2 на першому
поверсі одноповерхової будівлі (реєстровий номер 21560045.500.АААЖЖА419),
що перебувають на балансі Донецької дирекції УДППЗ «Укрпошта» (код за ЄДРПОУ
22020055). Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна з метою
продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно
з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 1 700,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 11.03.2016
1. Нежитлові вбудовані приміщення їдальні загальною площею 245,0 м2, що перебувають на балансі Красноармійського індустріального інституту ДВНЗ «Донецький національний технічний університет». Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості майна з метою продовження строку дії договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс». Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 000,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
2. Нежитлове вбудоване приміщення площею 32,0 м2 підвалу будівлі учбового корпусу, що перебуває на балансі ДВНЗ «Приазовський державний технічний
університет» (код за ЄДРПОУ 2070812). Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою
продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс». Згідно з
конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 000,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
3. Частина нежитлового вбудованого приміщення площею 9,5 м2 першого поверху будівлі навчального корпусу № 2, що перебуває на балансі ДВНЗ «Донбаський
державний педагогічний університет» (код за ЄДРПОУ 38177113). Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості майна з метою передачі його в оренду. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість
послуг з оцінки – 1 700,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
4. Нежитлове вбудоване приміщення площею 15,7 м2 першого поверху будівлі,
що перебуває на балансі Донецької дирекції УДППЗ «Укрпошта» (код за ЄДРПОУ
22020055). Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна з метою
передачі його в оренду. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з
конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 1 700,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності, що відбувся 12.03.2016
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди –
приміщення гаража площею 56,1 м2, що обліковується на балансі Хмельницького
обласного управління водних ресурсів, за адресою: м. Хмельницький, вул. Ватутіна,
26а визнано ТОВ «Експерт». Вартість робіт з оцінки – 1 800,00 грн (без урахування
ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди – приміщення загальною площею 26,58 м2 (у т. ч. площа загального користування – 4,08 м2)
на другому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Головного управління статистики у Хмельницькій області, за адресою: Хмельницька обл.,
м. Красилів, вул. Булаєнка, 6а визнано ФОП Паніка Ю. О. Вартість робіт з оцінки –
1 600,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 4 календарні днів.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди – приміщення гаража площею 22,0 м2, що обліковується на балансі Управління Державної
казначейської служби України у Полонському районі Хмельницькій області, за адресою: Хмельницька обл., м. Полонне, вул. Л. Українки, 101 визнано ПП «Агентство
нерухомого майна «Гудвіл». Вартість робіт з оцінки – 1 800,00 грн (без урахування
ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди –
приміщення площею 10,9 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Головного управління статистики у Хмельницькій області,
за адресою: Хмельницька обл., смт Білогір’я, вул. Шевченка, 44 визнано ТОВ «Центр
незалежної оцінки «Проскурів-Експерт». Вартість робіт з оцінки – 2 000,00 грн (без
урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
5. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди –
частини приміщення площею 3,0 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 4,
що обліковується на балансі Хмельницького національного університету, за адресою: м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11/1 визнано ТОВ «Поділля-Експерт».
Вартість робіт з оцінки – 1 500,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
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