Додаток до «державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

№ 88 (1004)
Засновано у вересні 1993 року
продаж об’єктів групи Е
Фонд державного майна України повідомляє, що аукціон з повторного продажу державної частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Оздоровчий комплекс – «Пролісок», що становить 31,07 % статутного
капіталу товариства, оголошений у газеті «Відомості приватизації» від 28 вересня
2016 року № 78 (994), запланований на 27 жовтня 2016 року, не відбувся у зв’язку
з відсутністю заяв від потенційних покупців.
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Продаж об’єктів групи А
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
Хмельницька область

Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 643,1 м2, що перебувають на балансі територіального управління Державної судової адміністрації
України в Хмельницькій області, за адресою: Хмельницька обл., смт Стара Синява, вул. Грушевського, 62. Приватизовано шляхом викупу фізичною особою, яка
єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній формі, за 144 840,00 грн,
у т. ч. ПДВ – 24 140,00 грн.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом зниження ціни
в електронній формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – нежитлова будівля
загальною площею 60,4 м2 (літ. «А-1»).
Адреса об’єкта: 81300, Львівська обл., м. Мостиська, вул. Промислова, 38.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля розташована на околиці населеного пункту. Дата побудови – 1952. Висота приміщень – 2,45 м, фундаменти
бутові, стіни та перегородки цегляні, перекриття дерев’яне, покрівля – шифер, підлога дощата, прорізи (дверні) дерев’яні, прості, оздоблення – штукатурка, просте
пофарбування, мережа електрифікації непридатна. Будівля не використовується
більше 5 років, не опалюється.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 52 500,00 грн, ПДВ – 10 500,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 63 000,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 6 300,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта визначає покупець; питання землекористування вирішується покупцем після укладення договору купівлі-продажу згідно
з чинним законодавством; подальше відчуження об’єкта приватизації до повної
сплати його вартості можливе лише за згодою органу приватизації, який здійснює
контроль за виконанням умов договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001 в ГУДКСУ
у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській 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 – 21.11.2016 до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» 25 листопада 2016 року. Час початку торгів – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 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. Костянтинівська, 2а) оригінал
заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії
документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998
року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року
за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а),
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62 та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – нежитлові приміщення
1-го поверху (позн. III,15,17-19) загальною площею 79,5 м2 в будівлі колишнього
готелю (А-2).
Адреса об’єкта: 80250, Львівська обл., Радехівський р-н., с. Павлів, просп.
Юності, 6а.
Балансоутримувач: ТзОВ «Радехів-цукор» (зберігач), ЄДРПОУ 32656212,
адреса: 80250, Львівська обл., Радехівський р-н., с. Павлів, просп. Юності, 39.
Відомості про об’єкт: приміщення у двоповерховій будівлі, яка розташована на
центральній вулиці, є місце для паркування. Дата побудови – 1980. Вхід в приміщення
здійснюється з подвір’я головного та тильного фасадів. Висота приміщень – 3,15 м,
підлога – лінолеум, вікна дерев’яні, оздоблення – пофарбування водоемульсійними
вапняними фарбами, інженерні комунікації – електроосвітлення.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 186 600,00 грн, ПДВ – 37 320,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 223 920,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 22 392,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта визначає покупець; подальше відчуження
об’єкта приватизації до повної сплати його вартості можливе лише за згодою
державного органу приватизації, який здійснює контроль за виконанням умов
договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (1 відсотка)
від початкової ціни об’єкта.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн, та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001 в ГУДКСУ
у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься на
рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – РВ ФДМУ
по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 21.11.2016 до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» 25 листопада 2016 року. Час початку торгів – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 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. Костянтинівська, 2а) оригінал
заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії
документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998
року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року
за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а),
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62 та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).

ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни
в електронній формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: частина під’їзної залізничної колії (інв. № 2329) загальною довжиною 625,43 м, яка складається з частини залізничної колії № 9 від точки ПК2 до
упору ПК6-84,00 довжиною 484 м, та частини залізничної колії № 11 від точки ПК2
до стрілочного переводу ЦСПЗ: ПКЗ+41,43, довжиною 141,43 м.
Адреса об’єкта: вул. Хімічна,1, м. Одеса, 65031.
Зберігач: ТОВ «Виставочний», ЄДРПОУ 38921311.
Адреса зберігача: вул. Хімічна, 1/27, м. Одеса, 65031.
Інформація про об'єкт: частина під’їзної залізничної колії (інв. № 2329), яка складається з частин залізничних колій № 9 (довжиною 434,05 м) та № 11 (довжиною
141,43 м), що розташовані між магістральними електрифікованими залізничними
коліями Одеської залізниці (перегін між станціями «Одеса-Застава-1» та «ОдесаЗастава-2») та огороджені виробничою територією підприємства. Рік введення в
експлуатацію – 1972. Технічний стан об’єкта в цілому незадовільний. Об’єкт потребує ремонту. Земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 749 576,67 грн, ПДВ – 149 915,33 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 899 492,00 грн.
Умови продажу: збереження функціонального призначення об’єкта приватизації. Утримання об’єкта та прилеглої території у належному санітарно-технічному
стані. Питання відведення земельної ділянки під придбаний об’єкт вирішуватиметься покупцем самостійно після укладення договору купівлі-продажу об’єкта
згідно з чинним законодавством.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та платежі за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184004004570, в банку ГУДКСУ
в Одеській області, м. Одеса, МФО 828011, код 20984091, одержувач – РВ ФДМУ
по Одеській області.
Грошові кошти в розмірі 89 949,20 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській області на р/р № 37318033000044, МФО 820172, код 20984091, Банк ДКСУ м. Київ.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні за методом зниження
ціни в електронній формі – 21 листопада 2016 року до 17.00.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено
Українською універсальною біржею 25 листопада 2016 року, час початку
внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення
внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 14.00.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі проводиться відповідно
до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації
на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ
від 09.09.2015 №1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за №1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що
є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електрону адресу: ouub@vega.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати Українській універсальній біржі (фактична адреса: 65012,
м. Одеса, вул. Ясна, 12) оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках
та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також
докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 17 квітня 1998 року №772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування з
10.00 до 16.00 за сприяння РВ ФДМУ по Одеській області.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Одеській області
за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, каб.1114,
тел. 728-72-62.

ПОЛТАВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом зниження ціни
в електронній формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлова будівля колишньої їдальні.
Адреса об’єкта: 38100, Полтавська обл., м. Зіньків, вул. Котовського, 11.
Балансоутримувач: ПАТ «АТП – 15339», ЄДРПОУ 03118268.
Адреса балансоутримувача: 38100, Полтавська обл., м. Зіньків, вул. Котовського, 11.
Відомості про об’єкт: одноповерхова нежитлова будівля колишньої їдальні.
Фундамент цегляний; стіни та перегородки цегляні; перекриття дерев’яне; покрівля – шифер; підлога – плитка; комунікації: електропостачання, водопостачання, каналізація, опалення відсутні. Загальна площа – 202,9 м2. Рік побутови – 1981.
Об’єкт розташований в середній зоні м. Зіньків, на території ПАТ «АТП – 15339».
Стан будівлі задовільний.
Відомості про земельну ділянку: нежитлова будівля розташована в межах
земельної ділянки ПАТ «АТП-15339» площею 2,54 га, що посвідчується актом на
право постійного користування земельною ділянкою.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 146 766,67 грн, ПДВ – 29 353,33 грн.
Початкова ціна об’єкта з ПДВ – 176 120,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
у встановлений договором купівлі-продажу строк сплатити ціну продажу
об’єкта приватизації; у встановлений договором купівлі-продажу строк прийняти об’єкт приватизації; подальше використання об’єкта покупець вирішує
самостійно; питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує самостійно в межах чинного законодавства після набуття права власності
на об’єкт; не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної ціни продажу; надавати продавцю матеріали, відомості, документи щодо виконання умов
договору; обов’язки покупця, передбачені договором, зберігають свою дію для
осіб, які придбають об’єкт приватизації у разі його подальшого відчуження протягом строку дії таких зобов’язань; подальше відчуження об’єкта приватизації
можливе лише за умови збереження для нового власника всіх зобов’язань за
договором, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює
контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; у разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник об’єкта приватизації
зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на
об’єкт приватизації подати державному органу приватизації копії документів, що
підтверджують його право власності; договори про подальше відчуження об’єкта
приватизації, обтяженого зобов’язаннями, що визначені у договорі, підлягають
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ФДМУ – 25 років

нотаріальному посвідченню; відсутність погодження державним органом приватизації подальшого відчуження об’єкта приватизації є підставою для визнання
правочинів щодо такого відчуження недійсними.
Грошові кошти у розмірі 17 612,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ
22527015, банк одержувача: Державна казначейська служба України, МФО 820172,
р/р № 37318055009476.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від
09.09.2015 № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015
за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення
до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні,
конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Плата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області,
МФО 831019, р/р № 37185500900001.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною біржею (https://centrex.com.ua) 25 листопада 2016 року. Час початку
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 10.30, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Заява на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є
додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Центральної універсальної біржі: http:// info@centrex.com.ua.
Термін приймання заяв – до 17.15 21 листопада 2016 року.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Полтавській області
за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 418 тел. (0532)
2-24-86.

ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлові приміщення підвалу № 3-20; 1-го поверху № 1452; 2-го поверху № 1-19 загальною площею 1 256,7 м2 (колишня їдальня № 907)
в літ. «БХ-5».
Балансоутримувач: ПАТ «Харківський домобудівельний комбінат № 1».
Адреса об’єкта: 61106, м. Харків, вул. Плиткова, 12.
Відомості про об’єкт: нежитлові приміщення підвалу № 3-20; 1-го поверху
№ 14-52; 2-го поверху № 1-19 загальною площею 1 256,7 м2 (колишня їдальня
№ 907) в літ. «БХ-5», рік побудови – 1972.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 413 640,00 грн.
Ціна об’єкта без урахування ПДВ – 344 700,00 грн; ПДВ – 68 940,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. 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.
2. Здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації в установленому законодавством порядку.
3. Надавати РВ ФДМУ по Харківській області необхідні матеріали, відомості,
документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу та не перешкоджати
у здійсненні контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу.
4. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації до моменту зняття з контролю договору купівлі-продажу можливі тільки після
повної сплати за об’єкт приватизації за погодженням з РВ ФДМУ по Харківській
області.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться РВ ФДМУ по Харківській області на р/р
№ 37186501900001 в ГУДКСУ у Харківській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ
23148337, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Харківській області.
Грошові кошти в розмірі 41 364,00 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта приватизації, перераховуються РВ ФДМУ по Харківській області на

р/р № 37310053001203 в ДКСУ у Харківській області, МФО 820172, код за ЄДРПОУ
23148337, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Харківській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592, зі змінами.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» (веб-сайт nmac.net.ua.) і на електронну адресу dak.nmac@gmail.com. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані
надіслати на адресу ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» (02660, м. Київ,
вул. Євгена Сверстюка, 15) оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках
та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також
докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840
(зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» 2 грудня 2016 року, час внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 13.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 28 листопада 2016
року до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» (02660, м. Київ, вул. Євгена Свестюка, 15, тел. (044) 541-15-74) та
в РВ ФДМУ по Харківській області (м. Харків, майдан Театральний, 1, 6-й поверх,
кімн. 20, тел. (057) 700-75-60).

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

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі під розбирання
об’єкта незавершеного будівництва державної власності –
молочно-тваринницької ферми на 200 голів великої рогатої
худоби, що перебувала на балансі ТОВ «Олексіївське»
(державну реєстрацію товариства припинено)
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності –
молочно-тваринницька ферма на 200 голів великої рогатої худоби, що перебувала
на балансі ТОВ «Олексіївське» (державну реєстрацію товариства припинено).
Місцезнаходження об’єкта: вул. Б. Хмельницького, 21а, с. Новоолексіївка, Сокирянського району Чернівецької області.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – молочнотваринницька ферма на 200 голів великої рогатої худоби розташована на околиці
села Новоолексіївка на відстані 100 м до дороги місцевого значення.
На будівельному майданчику розпочато будівництво:
1. Родильна на 25 корів з приміщенням для молодняку на 220 голів – являє
собою не завершену будівництвом одноповерхову будівлю Н-подібної форми.
Частково змонтований фундамент правого та лівого блоку та стіни висотою біля
1,0 м. Технічний стан незадовільний.
2. Корівник на 200 голів – являє собою не завершену будівництвом будівлю
Н-подібної форми, що складається з двох дворядних корівників на 100 корів кожний,
між якими знаходиться молочний блок. Змонтований фундамент, стіни, колони. На
правому корпусі корівника змонтовані прогони. Технічний стан незадовільний.
3. Кормоцех – являє собою не завершену будівництвом двоповерхову прямокутну будівлю. Зведений фундамент, зроблена кладка стін, на 1-му поверсі
змонтовані перемички, на 2-му поверсі не закінчена кладка стін. Технічний стан
незадовільний.
4. Санпропускник на 15 осіб – зведено фундамент, виконана кладка стін, внутрішні перегородки, змонтовано та накрито дах з шиферу. Внутрішні та зовнішні
поверхні стін частково оштукатурені. Технічний стан незадовільний.
Об’єкт не законсервований, будівельний майданчик не охороняється, огорожа відсутня.
На будівельному майданчику є придбані для об’єкта незавершеного будівництва матеріали, вироби, конструкції, завезені на майданчик і не використані для

будівництва, зокрема залізобетонні балки – 2 шт., які знаходяться біля кормоцеху.
Балки тривалий час знаходились на відкритому будівельному майданчику, тому
використання їх за призначенням без технічних випробувань неможливо та економічно недоцільно. Технічний стан об’єкта незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка сільськогосподарського
призначення окремо не відведена. Орієнтовна площа земельної ділянки всього –
0,8459 га, у т. ч. під забудовою – 0,2620 га.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 34 558,00 грн (тридцять чотири тисячі п’ятсот п’ятдесят вісім гривень 00 коп.), у т. ч.:
незавершених будівництвом будівель молочно-тваринницької ферми на 200
голів великої рогатої худоби – 33 748,00 грн (тридцять три тисячі сімсот сорок вісім гривень 00 коп.); матеріалів, виробів і конструкцій, завезених на будівельний
майданчик для об’єкта незавершеного будівництва, і не використаних для будівництва – 810,00 грн (вісімсот десять гривень 00 коп.).
ПДВ – 6 911,60 грн (шість тисяч дев’ятсот одинадцять гривень 60 коп.).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 41 469,60 грн
(сорок одна тисяча чотириста шістдесят дев’ять гривень 60 коп.)
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Покупець зобов’язаний розібрати об’єкт незавершеного будівництва та
привести земельну ділянку, на якій розташований об’єкт, в належний стан (провести рекультивацію) відповідно до вимог чинного законодавства протягом 3
років з моменту підписання акта приймання-передання об’єкта незавершеного
будівництва.
2. Під час розбирання об’єкта незавершеного будівництва забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, екологічної безпеки, Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища».
3. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту закінчення розбирання та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору купівліпродажу надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості,
документи тощо про виконання умов договору.
4. Подальше використання земельної ділянки після розбирання об’єкта незавершеного будівництва покупець визначає самостійно відповідно до цільового
призначення згідно з вимогами чинного законодавства України.
5. Подальше відчуження та передача об’єкта приватизації можливі лише за
умови збереження для нового власника всіх зобов’язань, визначених договором

купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 4 146,96 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач –
РВ ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539,
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.
Аукціон в електронній формі буде проведено 25.11.2016 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяви, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на
електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінал заяви на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв – 21.11.2016 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60. Час
роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00
до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Необхідна інформація розміщується на сайті регіонального відділення ФДМУ:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

КОНКУРСИ З  відбору розробників документації із землеустрою
КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою для підготовки
до продажу земельної ділянки державної власності,
на якій розташований об’єкт, що підлягає приватизації
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із земле
устрою з метою продажу об’єктів приватизації разом із земельними ділянками (погодження меж земельної ділянки з суміжними землевласниками та землекористувачами; закріплення меж земельних ділянок межовими знаками; проведення робіт
з присвоєння кадастрових номерів земельних ділянок; підготовка інших матеріалів
та документів, необхідних для продажу земельних ділянок).
Об’єкт – земельна ділянка, на якій розташований об’єкт незавершеного
будівництва – одноквартирний будинок, який під час приватизації не увійшов
до статутного капіталу Ват «Тхорівський», за адресою: Київська обл., Сквирський
р-н, с. Тхорівка, вул. 8 Березня.
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,40 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 30 липня 2004
року № 885 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що
підлягають приватизації, та включення з переліку».
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Київській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті
мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт
з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (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 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 претендента вимогам,
встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація щодо досвіду роботи претендента, кваліфікації та досвіду роботи фахівців, які залучаються ним до виконання робіт із землеустрою, завірена
претендентом; проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути
зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент,
перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; згода на обробку
персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення про конкурсний відбір
виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011
№ 1420) – для фізичних осіб підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта, на який по-

дається конкурсна документація, що містяться в конверті, до відділу забезпечення
документообігу РВ ФДМУ по Київській області до 01.12.2016 (включно) за адресою:
м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, 6-й поверх, каб. 613.
Конкурс відбудеться 08.12.2016 о 10.30 в РВ ФДМУ по Київській області за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15. Телефон для довідок
200-25-40.

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою
для підготовки до продажу земельної ділянки державної
власності, на якій розташований об’єкт незавершеного
будівництва, що підлягає приватизації
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою,
погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку; отримання позитивного висновку державної експертизи документації із
землеустрою (у разі необхідності її проведення); отримання витягу з Державного
земельного кадастру про земельну ділянку; підготовка інших матеріалів та документів, необхідних для продажу земельної ділянки.
Дані про об’єкт землеустрою: незавершене будівництво лазні за адресою:
Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Думанці, вул. Благовісна, 89а.
Рік початку будівництва – ІІ квартал 1992 року, припинено – у ІІІ кварталі 1993
року. Площа земельної ділянки під забудовою – 0,0254 га. Виконані роботи з нульового циклу. Ступінь будівельної готовності – 20 %.
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,10 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 05.08.2016
№ 1535 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації», наказ РВ ФДМУ від 17.08.2016 № 5-НБ «Про прийняття
рішення щодо приватизації об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою» та рішення Думанецької сільської ради від 27.09.2016 № 13-07/VII
«Про розгляд заяв, щодо надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою,
щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування громадського будинку (лазні)».
Умови конкурсу: претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до
РВ ФДМУ по Черкаській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору
виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом
та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних
документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (додаток
2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420); копія документа, що засвідчує
реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії
установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифіка-

ційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів,
що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт,
у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та
перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних
робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення
про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом
ФДМУ від 29.09.2011 № 1420) для фізичних осіб – підприємців – претендентів на
участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням
податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Останній день подання конкурсної документації – 01.12.2016.
Конкурс відбудеться 08.12.2016 об 11.00 у РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205.
Конкурсну документацію претенденти подають до канцелярії РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 410; телефон
для довідок (0472) 37-26-61.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки конкурсу з відбору
виконавців робіт із землеустрою, які будуть залучені до виконання робіт
з підготовки до продажу об’єктів приватизації разом із земельною
ділянкою, а також з метою формування земельної ділянки та присвоєння
їй кадастрового номера (проведення робіт з присвоєння кадастрового
номера земельній ділянці), що відбувся 25.10.2016
За результатами конкурсу переможцем визнано:
фізичну особу – підприємця Мархоцького О. М. по земельній ділянці (для обслуговування нежитлової будівлі), на якій розташований об’єкт державної власності
гр. А – нежитлова будівля їдальні (літ. А) загальною площею 256,4 м2, вхідний майданчик (літ. а), вхідний майданчик (літ. а1), що не увійшли до статутного капіталу
ВАТ «Тульчинське міжрайонне пересувне будівельно-монтажне підприємство»,
за адресою: Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Пестеля, 65а. Орієнтовний розмір
земельної ділянки: 0,06 га;
фізичну особу – підприємця Мархоцького О. М. по земельній ділянці, на якій
розташований об’єкт незавершеного будівництва державної власності – садиба
№ 5 в кварталі № 14, що перебуває на балансі Управління капітального будівництва Вінницької обласної державної адміністрації, за адресою: Вінницька обл.,
Немирівський р-н, с. Нові Обиходи, вул. Мельника, 78. Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,25 га;
фізичну особу – підприємця Мархоцького О. М. по земельній ділянці, на якій
розташований об’єкт незавершеного будівництва державної власності – садиба
№ 6 в кварталі №14, що перебуває на балансі Управління капітального будівництва Вінницької обласної державної адміністрації, за адресою: Вінницька обл.,
Немирівський р-н, с. Нові Обиходи, вул. Мельника, 76. Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,25 га.

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

АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності
 Назва об’єкта оцінки: державний пакет акцій приватного акціонерного товариства (далі – ПрАТ) «РІТМ» у кількості 2 870 575 шт., що становить 51,199 %
статутного капіталу товариства. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПрАТ «РІТМ». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Панаса Любченка, буд. 15,
м. Київ, 03680; тел. (044) 529-71-37, тел./факс (044)529-60-11. Мета проведення
оцінки: приватизація шляхом продажу державного пакета акцій за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону. Телефон замовника конкурсу
(044) 285-12-74. Телефакс замовника конкурсу (044) 286-79-85. Електронна адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
ПрАТ «РІТМ»: 68.20 – надання в оренду і експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна; 46.90 – неспеціалізована оптова торгівля; 71.20 – технічні випробування та дослідження; 72.20 – дослідження і експериментальні розробки у сфері
суспільних і гуманітарних наук. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
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фінансові інвестиції) згідно з обліком ПрАТ «РІТМ», од.: будівлі та споруди – 1; машини
та обладнання – 8; інструменти, прилади та інвентар – 5; інші нематеріальні активи – 4;
малоцінні необоротні матеріальні активи – 21. Розмір статутного капіталу (власного
капіталу) ПрАТ «РІТМ», тис. грн: 5 606,7. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій ПрАТ «РІТМ» станом на 30.06.2016, тис. грн: 2 213,2. Кількість
земельних ділянок: 1. Розмір земельної ділянки, усього: 385,94 м2. Місце розташування
земельної ділянки: вул. Панаса Любченка, буд. 15, м. Київ, 03680. Цільове призначення
земельної ділянки: землі комерційного використання. Правовий режим земельної ділянки: колективна власність. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, тис. грн:
2 390,679. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: «ні». Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190
(далі – Положення).
Замовник та особа-платник робіт з оцінки – Фонд державного майна України
(01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9).

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно
до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 2 «Оцінка цілісних
майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізацією
в межах цього напряму 2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних
паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж
професійної діяльності: не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів майнових прав та нематеріальних активів).
Вимоги до претендентів для участі 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
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до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: пакет акцій акціонерного товариства;
частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства).

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 2 (23,5 м2),
№ 3 (5,6 м2) загальною площею 29,1 м2 на 1-му поверсі будівлі (літ. А). Балансоутримувач: ДФС України, користувач – Жмеринська ОДПІ. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 23100, Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. Б. Хмельницького, 18/22.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення
договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна
(0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Пендей В. В. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 2
приміщення.Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій станом на 01.10.2016: відновна – 13 729,00 грн; залишкова – 0,0 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (№ 31
(41,1 м2), № 32 (21,1 м2), № 55 (18,2 м2) загальною площею 80,4 м2 на 1-му
поверсі двоповерхового громадського будинку, будівлі ДКСУ (літ. А). Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України у Тульчинському районі Вінницької області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 23600, Вінницька
обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. Миколи Леонтовича (колишня Леніна),
47. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди
державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-2465. Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт
з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – Комунальне
підприємство «Архітектурне планувально-проектне бюро». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.:
3 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій станом на 01.10.2016: відновна – 11 338,00 грн; залишкова – 6 658,00
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
(№ 8 площею 2,5 м2) на 1-му поверсі будівлі «літ. А». Балансоутримувач: ДФС
України, користувач – Жмеринська ОДПІ. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 23100,
Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. Б. Хмельницького, 18/22. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-5217. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника
конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій
області. Платник робіт з оцінки – ФОП Співак В. І. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.10.2016: відновна – 1 179,00 грн; залишкова – 0,0 грн. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № IX площею
67,0 м2 у підвалі 9-поверхового гуртожитку № 5 (літ. Г). Балансоутримувач:
Вінницький національний технічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця, вул. Келецька, 98. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс
замовника конкурсу (0432) 56-24-65 Електронна адреса замовника конкурсу:
vin_05@spfu.gov.ua Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Платник робіт з оцінки – ФОП Ніколаєв К. І. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 приміщення.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 20.06.2016: відновна – 41 758,25 грн; залишкова – 7 516,48 грн. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (№ 14, № 15,
№ 19) загальною площею 116,4 м2 на 1-му поверсі 4-поверхового навчального корпусу № 3. Балансоутримувач: Вінницький національний технічний
університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21021, м. Вінниця, вул. ВоїнівІнтернаціоналістів, 7. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою продовження терміну дії договору оренди. Телефон замовника
конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника
конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт
з оцінки – ТОВ «Учбово-наукове підприємство «ПРОФ-АВТО». Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 3
приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій станом на 30.09.2016: відновна – 46 094,02 грн; залишкова – 24 643,19
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
№ 21 площею 2,0 м2 на 1-му поверсі 6-поверхової будівлі гуртожитку. Балансоутримувач: Вінницький технічний коледж. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
21021, м. Вінниця, просп. Юності, 4. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс
замовника конкурсу (0432) 56-24-65 Електронна адреса замовника конкурсу:
vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Платник робіт з оцінки – ФОП Шуляр О. В. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 23.09.2016: відновна – 715,40 грн; залишкова – 320,00 грн. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина покрівлі (42,0 м2) та частина (2,0 м2)
2-поверхової адміністративної будівлі (літ. А). Балансоутримувач: Головне
управління Державної казначейської служби України у Теплицькому районі Вінницької області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 23800, Вінницька обл., Теплицький
р-н, смт Теплик, вул. Незалежності, 41. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника
конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з
оцінки – ПрАТ «Київстар». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 – частина покрівлі, 1 – частина будівлі.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.07.2016: відновна – 7 233,24 грн; залишкова – 2 893,38 грн (частина покрівлі – 42,0 м2); відновна – 344,44 грн; залишкова – 137,78 грн (частина будівлі –
2,0 м2). Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлова одноповерхова окремо розташована
будівля магазину-кафе (літ. Б) загальною площею 86,2 м2 військового містечка № 1. Балансоутримувач: Військова частина 3008 Національної гвардії України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця, вул. Некрасова, 66 (72). Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу відділ оренди
державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-2465. Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з
оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Костюк А.
О. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком, шт.: 1 будівля. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 03.03.2010: відновна – 29 575,00 грн;
залишкова – грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 19 площею
16,8 м2 у будівлі виробничо-господарського призначення, зайнятій органами управління «літ. Д» митного поста «Дністер». Балансоутримувач: Державна
фіскальна служба України, користувач – Вінницька митниця ДФС. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 24000, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, пл. Соборна, 7.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення
договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна
(0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса
замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ТОВ «Макотрейдінг». Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1
приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій станом на 17.10.2016: відновна – 36 286,00 грн; залишкова – 9 080,00
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого

№ 88 (1004)

3

Очікувана ціна надання послуг з оцінки – до 50 000,00 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9 або безпосередньо
до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул.
Кутузова, 18/9, фойє) до 18.00 10 листопада 2016 р.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оці-

ночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого
подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який
подає заяву.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Кутузова, 18/9, кімн. 303) 16 листопада 2016 р. о 14.00.

наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у першому кварталі 2016
року» та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, а також уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів, повідомляємо,
що максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта нерухомого майна, зокрема
декількох об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 1 725,40 грн; окремо розташованої будівлі – 1
849,90 грн; комплексу будівель та споруд – 3 200,00 грн.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати
підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до
приймальні регіонального відділення за чотири робочих дні до дати проведення
конкурсу (понеділок – четвер до 17.00, п’ятниця до 16.00).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкту оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації
в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок
53-03-50.

 4. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 6,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет
ім. О. Гончара. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Казакова, 24. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Амельченко В. В.
 5. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 472,7 м2.
Балансоутримувач: ДП «ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпропетровськ,
вул. Набережна В. І. Леніна (Січеславська Набережна), 29. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Бабанова О. С.
 6. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 5,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет
ім. О. Гончара. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Наукова, 13. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області Платник – ФОП Вєдута С. В.
 7. Назва об’єкта: частина даху площею 28,0 м2. Балансоутримувач: ПАТ
«ІнтерпайпНТЗ». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Косіора, 27к. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – Водафон.
 8. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 1,0 м2 та частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ ПДАБтаА. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. В. Массаковського (К. Цеткін), 13, 13а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник –ФОП Коломиєць Д. В.
 9. Назва об’єкта: частина даху площею 23,5 м2. Балансоутримувач:
ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет». Адреса: м. Кривий
Ріг, вул. О. Васякіна (Будьоного), 54а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «Київстар».
 10. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 15,7 м2.
Балансоутримувач: ДД УДППЗ «Укрпошта». Адреса: Дніпропетровська обл., с. Українка, вул. Леніна, 5. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ПАТ «Укртелеком».
 11. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення (учбовий корпус № 9) площею 6,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Наукова, 13. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Батюти Т. П.
 12. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 6,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет ім.
О. Гончара. Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. К. Маркса, 35. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Батюта Т. П.
 13. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 82,2 м2.
Балансоутримувач: ДД УДППЗ «Укрпошта». Адреса: м. Дніпропетровськ (Дніпро),
вул. Універсальна, 27. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Сокуренко П. Г.
 14. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення
площею 14,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана». Адреса: м. Кривий Ріг, просп. Поштовий (Карла Маркса), 64. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ФОП Яковішина Р. В.
 15. Назва об’єкта: частина причілку площею 18,0 м2. Балансоутримувач:
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Медична (Семашка), 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області Платник – ФОП Кисляченко О. С.
 16. Назва об’єкта: частина причілку площею 19,0 м2. Балансоутримувач:
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Медична (Семашка), 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Кисляченко О. С.
 17. Назва об’єкта: збитки, нанесені державі внаслідок недбалого збереження орендованого майна з урахуванням стану майна на момент передачі
майна в оренду (зруйноване внутрішнє оздоблення підлоги, стін та стелі. Відсутні
80 % електровимикачів та світильників. Відсутні 75 % міжкімнатних дверей та дверна арматура. Відсутні 90 % елементів системи опалення (радіатори опалення, запірна арматура, газовий котел Hermann EVRA -325 Е 001027). Відсутні сантехнічні
пристрої та запірна арматура). Балансоутримувач: ПАТ «АК «Дніпроавіа». Адреса:
м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна (Набережна Леніна), 37. Мета оцінки –
визначення розміру відшкодування. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – Дніпропетровська міська рада.
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 9 листопада 2016 р.
Конкурс відбудеться 15.11.2016 о 10.00 у регіональному відділенні,
телефон для довідок (056) 744-11-51.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 4,0 м2 будівлі мехмайстерні (літ. Б, Б1). Балансоутримувач: Вінницьке міжрайонне управління водного
господарства. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця, вул. Карбишева, 51. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки –
РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ПП «Радіонет». Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 – частина даху. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 01.09.2016: відновна – 8 77,41 грн; залишкова –
46,80 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення: на 1-му
поверсі площею 2,0 м2 (част. № 10 – 1,0 м2 ), част. № ХІ (1,0 м2); на 2-му
поверсі площею 16,3 м2 (№ 25 – 11,3 м2), част. № ХІV (5,0 м2) загальною
площею 18,3 м2 у 2-поверховому адмінбудинку (літ. А). Балансоутримувач:
Головне управління статистики у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 24500, Вінницька обл., Ямпільський р-н, м. Ямпіль, вул. Соборна (колишня
Комсомольська), 59. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою продовження дії договору оренди. Телефон замовника
конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника
конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з
оцінки – ПП «ВІНЗЕМКАДАСТР». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 – приміщення, 3 – частини
приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.01.2016: відновна – 8 322,00 грн; залишкова – 151,00
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 1-11 (3,5 м2),
№ 1-12 (38,6 м2) та частина приміщення № 1-1 (1,3 м2) загальною площею
43,4 м2 на 1-му поверсі триповерхової будівлі телекому та відділення зв’язку
(літ. А). Балансоутримувач: Вінницька дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька
обл., Тиврівський р-н, м. Гнівань, вул. Соборна (колишня Леніна), 62. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Платник робіт з оцінки – ФОП Радомський М. Е. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 2 – приміщення, 1 – частина приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій станом на 30.09.2016: відновна – 68 316,00 грн.; залишкова – 62 746,00
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у першому кварталі 2016
року» та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, а також уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів, повідомляємо,
що максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта нерухомого майна, зокрема
декількох об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 1 725,40 грн; окремо розташованої будівлі – 1
849,90 грн; комплексу будівель та споруд – 3 200,00 грн.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати
підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до
приймальні регіонального відділення за чотири робочих дні до дати проведення
конкурсу (понеділок – четвер до 17.00, п’ятниця до 16.00).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкту оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації
в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок
53-03-50.

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: нежитлові вбудовані приміщення площею 60,9 м2.
Балансоутримувач: Новомосковський коледж Дніпропетровського державного
аграрного 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 – ФОП Шевченко Т. Г.
 2. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 70,45 м2.
Балансоутримувач: ПАТ «Дніпропетровський металургійний завод ім. Комінтерну».
Адреса: м. Дніпропетровськ (Дніпро), вул. Каруни, 127. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Золотоверхова О. В.
 3. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 4,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет
ім. О. Гончара. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Казакова, 30. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Коломиєць Д. В.

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
 1. Назва об’єкта оцінки: частина веранди площею 14,0 м2 першого поверху будівлі учбового корпусу № 2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Донбаська державна машинобудівна академія (код за ЄДРПОУ 02070789).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Краматорськ, бульв. Машинобудівників, 39. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області,
тел./телефакс: (057) 700-20-26, електронна адреса: fdmu14@ukr.net. Платник робіт
з оцінки: ФОП Горбатов О. А. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
36,7 м2 третього поверху адміністративно-господарських приміщень будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Дружківський технікум
Донбаської державної машинобудівної академії (код за ЄДРПОУ 00173367). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Дружківка, вул. Соборна, 26.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору
оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, тел./телефакс
(057) 700-02-26, електронна адреса: fdmu14@ukr.net. Платник робіт з оцінки: ПП
«Укртеплосервіс м. Дружківки». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 1 площею
6,9 м2 п’ятої групи приміщень на першому поверсі будівлі вбиральні на причалі № 3 першого району порту (літ. А-1). Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДП «Маріупольський морський торговельний порт» (код за ЄДРПОУ
01125755). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, просп.
Луніна, 99. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладання
договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, тел./
телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: fdmu14@ukr.net. Платник робіт з
оцінки: ПП «ІНСТАЛЛ». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2016.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 134,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1», код за ЄДРПОУ 34032208. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 85670, Донецька обл., м. Вугледар, вул. 13 Десантників, 11. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної
плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ
по Донецькій області, тел./телефакс (057) 700-17-36, електронна адреса: fdmu14@
ukr.net. Платник робіт з оцінки: Відділення виконавчої дирекції фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України у м. Вугледарі Донецької області. Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2016.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду
державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі
сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»,
якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки.
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ФДМУ – 25 років

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: державне нерухоме майно – частина нежитлового приміщення (літ. А-3, частина приміщення № 87) загальною площею
10,0 м2 другого поверху триповерхової будівлі центру електрозв’язку та
пошти, реєстровий номер 21560045.800.АААЖЖБ261. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Вільнянськ, вул. Бочарова, буд. 16. 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) – 31.10.2016. 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: державне нерухоме майно – частина нежитлового приміщення (літ. А частина приміщення № 313) загальною площею
10,0 м2 третього поверху чотириповерхової будівлі, реєстровий номер
21560045.800.АААЖЖБ488. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл.,
м. Бердянськ, вул. Морська (стара назва Мазіна), буд. 19а. 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) – 31.10.2016. 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.
 3. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – нежитлове приміщення № 4 та частини приміщення № 5 першого поверху триповерхової будівлі (літ. А-3) загальною площею 10,0 м2, реєстровий номер 21560045.800.
АААЖЖБ192. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Чернігівський
р-н., смт Чернігівка, вул. Соборна (стара назва Леніна), буд. 448. 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) – 31.10.2016. 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: державне нерухоме майно – частина нежитлових
приміщень (літ. А, частини приміщень № 54, № 62) загальною площею 10,0 м2
другого поверху триповерхової будівлі, реєстровий номер 21560045.800.
АААЖЖБ334. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Оріхівський р-н,
м. Оріхів, вул. Покровська (стара назва Ленінградських Курсантів), буд. 59а. 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) – 31.10.2016. 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: вбудоване в третій поверх триповерхової адміністративної будівлі нежитлове приміщення (літ. А-3; частина приміщення
№ 60) загальною площею 11,2 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька
обл., смт Якимівка, вул. Леніна, 66. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Якимівське міжрайонне
управління водного господарства. Платник робіт з оцінки: Приватне підприємств «Агротех». Дата оцінки: (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2016. 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 в перший поверх будівлі учбового
корпусу (літ. АА1,а) нежитлові приміщення № 122, № 123, з № 161 до № 167
включно загальною площею 159,3 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи/вул. 12 Грудня, 2/13. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Бердянський економіко-гуманітарний коледж Бердянського державного
педагогічного університету. Платник робіт з оцінки: ФОП Міхно Сергій Вікторович.
Дата оцінки: (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2016. 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: частина асфальтобетонного замощення І
внутрішньо-дворової території під переходом між головним (літ. А-3-4, А3-2,
А4, А5) та п’ятим (літ. А5-5) навчальними корпусами загальною площею 8,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64. Мета прове-
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КИЇВСЬКА область

№
з/п

Назва об’єктів

Дата оцінки
Вид вартості

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

Замовник

30.09.16
Ринкова

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Нежитлові приміщення № 20, 21 площею 13,1 м2 у будівлі котельні
ТОВ «ТНК- РВ ФДМУ
на базовому складі ПММ (інв. № 47539) за адресою: Київська обл.,
ІНДАСТРІЗ по Київській
м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуУкраїна»
області
вають на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
2 Нежитлове приміщення площею 18,3 м2 на першому поверсі
ФОП Шви- РВ ФДМУ
за адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький,
денко Н. І. по Київській
вул. Б. Хмельницького, 95, що перебувають на балансі Переяславобласті
Хмельницького об’єднання державної податкової інспекції
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
3 Нежитлове приміщення площею 310,0 м2 будівлі автоцеху (інв.
ПНВП «КТК» РВ ФДМУ
№ 10300059) за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Горького,
по Київській
1, що перебувають на балансі Пошуково-зйомочної експедиції № 60
області
КП «Кіровгеологія»
2
4 Нежитлові приміщення на 1-му поверсі площею 24,6 м та нежитлове
ФОП Роба РВ ФДМУ
приміщення на 2-му поверсі площею 9,3 м2 їдальні РСП «КиївцентраАндрій Сергі- по Київській
еро» Украероруху; частина нежитлового приміщення площею 4,0 м2 у
йович
області
навчально-сертифікаційному центрі Украероруху; нежитлові приміщення площею 38,2 м2 на 1-му поверсі будівлі Державного підприємства
обслуговування повітряного руху України в аеропорту «Бориспіль»;
приміщення № 154 площею 4,2 м2 у медико-санітарній частині РСП
«Київцентраеро» Украероруху за адресою: Київська обл., м. Бориспіль,
аеропорт що перебувають на балансі РСП «Київцентраеро» Украероруху
5 Приміщення № 86 площею 31,6 м2 на 2-му поверсі бізнес-центру
Представни- РВ ФДМУ
вантажного термінала (інв. № 47565) за адресою: Київська обл.,
цтво «Тюркіш по Київській
м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що переЕрлайнз Інк.» області
буває на балансі ДП МА «Бориспіль»
у м. Києві
6 Частина приміщення котельні площею 30,0 м2 за адресою: Київська
ТОВ «ВЕР- РВ ФДМУ
обл., с. Мартусівка, вул. Бориспільська, 1, що перебуває на балансі
ТОН»
по Київській
ДП «Підприємство Бориспільської виправної колонії (№ 119)»
області
7 Нежитлове приміщення площею 41,1 м2 за адресою: Київська обл.,
Київська об- РВ ФДМУ
м. Ірпінь, вул. Університетська, 31, що перебуває на балансі Універласна дирек- по Київській
ситету Державної фіскальної служби України
ція УДППЗ області
«Укрпошта»
8 Частина приміщення № 2 площею 3,6 м2 на 1-му поверсі пасажирТОВ «ІНОМЕ РВ ФДМУ
ського термінала «D» за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП
ГРУП»
по Київській
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП
області
МА «Бориспіль»
9 Частина приміщення № 2 площею 3,6 м2 на 1-му поверсі пасажирТОВ «Фінан РВ ФДМУ
ського термінала «D» за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП
сова компо Київській
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП
панія «Кон- області
МА «Бориспіль»
версія»
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Київській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
№ 60/28190 (далі – Положення), складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з
оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
(експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна
(експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом
сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода керівника
суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з
державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація
про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних
підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); 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).
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному
конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта,
на який подається конкурсна документація, що містяться в конверті, до відділу кадрової роботи та організаційно-документального забезпечення РВ ФДМУ по Київській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (включно) за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 15, кімн. 613.
Конкурс відбудеться 17.11.2016 об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, телефон для довідок
200-25-36.
30.09.16
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 Об’єкт оцінки: об’єкт державної власності групи А  – окреме
індивідуально-визначене майно – будівлі та споруди автозаправної станції
контейнерного типу № 3 у складі: будівля з силовим пультом управління (літ.
А) площею 9,0 м2, автозаправний блок-пункт (літ. Б) площею 7,4 м2, автозаправний блок-пункт (літ. В) площею 7,4 м2, автозаправний блок-пункт
(літ. Г) площею 7,5 м2, уборна (літ. У) площею 3,5 м2, під’їзна площадка
із зовнішнім освітленням (літ. № 1) площею 420,0 м2 (разом із земельною
ділянкою). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Ружинський
р-н, с. Вчорайше, вул. А. О. Закревського, 70. Балансоутримувач: ТОВ «ВБК Нафта». Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості з метою
продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою на аукціоні. Кількість
об’єктів – 6 од.: 4 будівлі, 2 споруди. Балансова (залишкова) вартість 60,8 тис. грн
станом на 30.09.2015. Розмір земельної ділянки: 0,2700 га (кадастровий номер
1825282401:05:001:0498). Місце розташування земельної ділянки: Житомирська
обл., Ружинський р-н, с. Вчорайше, вул. Закревського, 70. Цільове призначення
земельних ділянок: 12.08 – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики,
оборони та іншого призначення. Правовий режим земельної ділянки – державна
власність. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок – 449 897,61 грн (станом
на 28.08.2015). Дата оцінки: 31.10.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області.
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, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки, а також які мають у своєму складі оцінювачів з експертної грошової
оцінки земельних ділянок.
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 в запечатаному конверті окремо по кожному об’єкту оцінки до сектору управління персоналом та організаційної роботи
РВ ФДМУ по Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 15.00. На конверті потрібно зробити відмітку «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта
оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 10 календарних днів.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування
цієї інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою:
м. Житомир, вул. 1 Травня, 20 (тел. для довідок 42-04-18).
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дення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький національний технічний університет. Платник робіт з оцінки: ПП «КРК – АРТ
2014». Дата оцінки: (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2016. 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 № 114 площею 9,0 м2 першого поверху навчального корпусу (літ. А-3) та нежитлового
приміщення № 208 площею 11,6 м2 другого поверху навчального корпусу
(літ. А-3) загальною площею 20,6 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний (Леніна), 194. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
укладання договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький національний
технічний університет. Платник робіт з оцінки: ФОП Ваврищук Світлана Анатоліївна.
Дата оцінки: (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2016. 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.
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 ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого 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 з 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 ФДМУ; 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 пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з
виконанням робіт, а також строк виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Претенденти, що подали документи на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть. У разі
невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання,
претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50, каб. № 22, каб. № 16.
Телефони для довідок: (061) 226-07-50; 226-07-66; 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу організаційно-докумен
тального та інформаційного забезпечення регіонального відділення ФДМУ по
Запорізькій області (каб. № 10) до 15.00 11.11.2016 (включно).
Конкурс відбудеться 17.11.2016 о 10.00 у РВ ФДМУ по Запорізькій областіза адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. № 35.
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Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
на кожен об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення
конкурсу, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду
виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з додатком 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (згідно з додатком 4 до Положення).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефони для довідок: (057) 700-03-27;
700-03-14.
Конкурс відбудеться 17 листопада 2016 року о 10.00 в РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд.
1 (4-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та організаційнодокументального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.
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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: нежитлові приміщення, позначені на поверховому плані № 39-43, загальною площею 61,9 м2 на першому поверсі адміністративного корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Володимира Великого, 54. Балансоутримувач: Служба автомобільних доріг у Львівській
області. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса

замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів,
вул. Володимира Великого, 54. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.10.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ДП «Центр науково-технічного
супроводу дорожніх робіт та сертифікації дорожньої продукції».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
51,4 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Театральна, 23. Балансоутримувач (орендодавець): ДП «Національний академічний український драматичний театр імені М. Заньковецької». Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою продовження 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. Театральна,
23. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Кава».
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення № 1-4, 1-5
загальною площею 53,3 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Львівська обл., Жидачівський р-н, м. Ходорів, вул. ім. Героя Майдану
Романа Точина, 2. Балансоутримувач: ВСП Технічний коледж НУ «Львівська політехніка». 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., Жидачівський р-н, м. Ходорів, вул. ім. Героя Майдану Романа Точина, 2. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ФОП Білоголовський Остап Андрійович.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення цеху переробки деревини загальною площею 373,0 м2 в одноповерховій будівлі. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Львівська обл., Буський р-н, с. Грабова, вул. Центральна, 418а. Балансоутримувач: ДП «Буське лісове 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., Буський р-н, с. Грабова, вул. Центральна, 418а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Шевцов Василь Степанович.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у І кварталі 2016 року
та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 1 725,40
грн для нежитлових приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у
матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих
речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно 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)
255-41-71, 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
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 1-го поверху в будинку адміністративного корпусу А загальною площею 32,8 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрація Одеського морського порту).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Андрієвського, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28; телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29; електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.10.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «ЛАМАН
ШИПІНГ ЕЙДЖЕНСІ» (код за ЄДРПОУ 35775947), тел. (067) 485-21-40.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення курильної загальною площею 14,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрація Одеського морського порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. М. Гефта,
1а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для пролонгації
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28; телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29; електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.10.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Приватне акціонерне
товариство з іноземними інвестиціями «Синтез Ойл» (код за ЄДРПОУ 14343703),
тел. 34-58-40 В’ячеслав Федорович 729-96-76, (050) 336-22-07, (050) 333-35-08
Сергій по Гефта, SGrischenko@sintez.com.ua, 729-96-73 Оксана.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху загальною
площею 79,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська філія
Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрація
Одеського морського порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна пл.
1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28; телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29; електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.
ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.10.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Публічне акціонерне товариство «Марфін
Банк» (код за ЄДРПОУ 21650966), тел. Носаль Світлана (04868) 2-48-45 (Іллічівськ),
30-15-00 Петренко Віктор Миколайович, 30-15-01, м. (067) 787-71-20, (063) 392-3920 vpetrenko@marfinbank.ua, (050) 969-40-57 Носаль Світлана.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення, інв. № 050007, загальною площею 68,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Одеська обл., Біляївський р-н, с. Вигода, вул. 50-років Жовтня, 44.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою пролонгації
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28; телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29; електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.10.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Гуцу Олег
Валерійович (ідентифікаційний номер 2387713413), тел. (067) 301-21-00.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 1-го поверху 2-го службового корпусу на 7-му причалі загальною площею 24,4 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Одеський морський торговельний порт».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна пл., 1. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для пролонгації договору оренд. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28; телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29;
електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.10.2016. Інформація
про особ рія 727-33-75, (093) 208-97-45.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на 2-му рівні вхідного павільйону Одеського морського вокзалу, літ. «Е», загальною площею 11,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрація Одеського морського
порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Приморська, 6. Мета про-
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ведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою пролонгації договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28; телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29; електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.10.2016.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Балєєв Олександр Вікторович
(ідентифікаційний номер 2828519892), тел. Ольга 701-19-55, 704-19-55.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення третього поверху триповерхової будівлі АПК загальною площею 9,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрація Одеського морського порту). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Андрієвського, 2. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28; телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29; електронна
адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 30.10.2016. Інформація про особу – платника робіт
з оцінки: ТОВ «Транспорт Карго Логістіка» (код за ЄДРПОУ 37476512), тел. (050)
353-95-49, Руслан юрист, бухгалтер (067) 146-70-01, 729-67-70 Тетяна.
 8. Назва об’єкта оцінки: частина холу першого поверху учбового корпусу № 2 загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Національний університет «Одеська морська академія». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.
gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю (зазначається «так» або «ні»): ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 30.10.2016. Інформація про особу – платника робіт
з оцінки: Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Південний» (інд. код
20953647), тел.: 30-73-90, 784-73-39, 30-70-31, 757-92-33, 30-70-54
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення другого поверху загальною площею 30,3 м2 у двоповерховій будівлі. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Державний проектно-вишукувальний та науково-дослідний інститут
морського транспорту «ЧорноморНДІпроект». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, пров. Садовий, 5. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-5029. Електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначається «так» або «ні»): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.10.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Приватне підприємство
юридична фірма «Мир» (інд. код 30233243), тел.: (067) 788-40-17 , 776-01-73.
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 305, № 308 3-го
поверху будівлі дитячої поліклініки (інв. № 10310011) загальною площею
28,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний заклад
«Іллічівська басейнова лікарня на водному транспорті Міністерства охорони
здоров’я України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048)
731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю (зазначається «так» або «ні»): ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 30.10.2016. Інформація про особу – платника робіт з
оцінки: Членська благодійна організація «Лікарняна каса м. Іллічівська» (інд. код
26302655), тел.: (0268) 6-13-34, 6-31-37.
 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлове підвальне приміщення в будівлі
Центру реконструктивної та регенеративної медицини (блок А2) загальною
площею 24,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський
національний медичний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Тіниста, 8. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. Електронна
адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначається «так» або
«ні»): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.10.2016. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: Приватне підприємство «Медпроффі» (інд. код
38351429), тел.: (067) 487-13-13, (063) 567-71-72.
 12. Назва об’єкта оцінки: відокремлена частина вестибуля спорткомплексу загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Одеський національний медичний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Ольгієвська, 4а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-5029. Електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами):. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначається «так» або «ні»): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.10.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Матковський Володимир Іванович (інд. код 2572118079), тел.: 735-95-24, 37-56-66.
 13. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 2-го поверху 5-поверхової будівлі гуртожитку № 3 площею 2,5 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний медичний університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Академіка Воробьова, 11. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-5028, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника
конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначається «так» або «ні»):
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.10.2016. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Рябуха Олександр Миколайович (інд.
код 2893411351), тел.: (067) 482-82-61, (095) 279-33-30.
 14. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 1-го поверху
5-поверхової будівлі гуртожитку № 2 загальною площею 2,5 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний медичний університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Маршала Малиновського, 63.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. Електронна адреса
замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначається
«так» або «ні»): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.10.2016.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Рябуха Олександр Миколайович (інд. код 2893411351), тел.: (067) 482-82-61, (095) 279-33-30.
 15. Назва об’єкта оцінки: приміщення на другому поверсі дев’ятиповер
хового гуртожитку № 2 загальною площею 8,85 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний економічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. О. Невського, 51а. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-5028, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника
конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначається «так» або «ні»):
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.10.2016. Інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Центральна пральня» (інд. код 38479252),
тел.: (067) 487-16-37, 704-50-94.
 16. Назва об’єкта оцінки: приміщення одноповерхової будівлі теслярної майстерні загальною площею 66,5 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Одеський науково-дослідний інститут телевізійної техніки. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Мечнікова, 132. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу:
info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються:
дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю (зазначається «так» або «ні»): ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.10.2016. Інформація про особу –
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платника робіт з оцінки: ФОП Канарович Ігор Григорович (інд. код 2554707070),
тел.: (094) 998-19-69, 772-79-69.
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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах I, II, III, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за 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 10.11.2016.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на
участь у конкурсі та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503) 16.11.2016 об 11.00. Телефон для
довідок (048) 731-50-39.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.16 № 10-36-11307 (вх. РВ від 23.06.2016
№ 01103886) «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з оцінки
майна у першому кварталі 2016 року»: «За результатами аналізу звітності, отриманої від регіональних відділень, Фонд інформує про середні значення ціни послуг
з оцінки майна, що склалася у першому кварталі 2016 року за групами об’єктів:
об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення,
дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 1 725,4
грн; окремо розташована будівля – 1 849,9 грн; комплекс будівель та споруд – 3
200,0 грн; об’єкт незавершеного будівництва – 5 673,8 грн; цілісний майновий
комплекс – 10 580,0 грн.».

ПОЛТАВСЬКА область

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 100,0 м2
(розміщення дитячої ігрової кімнати). Місцезнаходження об’єкта: вул. Полтавська (50 років Жовтня), 22, м. Гадяч, Полтавська область. Балансоутримувач: ПД
УДППЗ «Укрпошта». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення
договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.10.2016. Строк виконання робіт:
5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання
звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Завора О. С.
 2. Назва об’єкта: нежитлове приміщення навчально-виробничого корпусу
(розміщення магазину вживаного одягу) площею 46,46 м2. Місцезнаходження
об’єкта: вул. Небесної Сотні, 80/13, м. Хорол, Полтавська область. Балансоутримувач: Хорольський агропромисловий коледж Полтавської державної аграрної академії. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.10.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у
разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт:
РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Пащенко Л. І.
 3. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 165,5 м2 (розміщення
салону краси). Місцезнаходження об’єкта: просп. Вавилова, 5, м. Полтава. Балансоутримувач: ПД УДППЗ «Укрпошта». Мета оцінки: визначення ринкової вартості
з метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.10.2016. Строк
виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для
доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник
виконаних робіт: ФОП Дюкарєв А. О.
 4. Назва об’єкта: естакада (автодрому) площею 97,2 м2 (навчання з
практичного керування транспортними засобами). Місцезнаходження об’єкта:
пров. Волошковий (Куйбишева), 1а, смт Чутове, Чутівський р-н, Полтавська область. Балансоутримувач: УДАІ УМВС України в Полтавській області. Мета оцінки:
визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована
дата оцінки: 31.10.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ
по Полтавській області. Платник виконаних робіт: Чутівський районний спортивнотехнічний клуб Товариства сприяння оборони України.
 5. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення їдальні площею
102,8 м2 (розміщення майстерні з ремонту насосного обладнання). Місце
знаходження об’єкта: вул. Республіканська, 87, м. Кременчук, Полтавська область.
Балансоутримувач: Професійно-технічне училище № 6 м. Кременчук. Мета оцінки:
визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована
дата оцінки: 31.10.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ
по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Лук’янець М. М.
 6. Назва об’єкта: нежитлове приміщення в головному двоповерховому
учбовому корпусі з вбудованою їдальнею та КПП площею 20,21 м2 (офісне
приміщення). Місцезнаходження об’єкта: вул. Гоголя, 5, м. Кременчук, Полтавська область. Балансоутримувач: Кременчуцький льотний коледж Національного
авіаційного університету. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою
продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.10.2016. Строк
виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для
доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник
виконаних робіт: ТОВ «Хелітрейнінг Україна».
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які мають
відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3 до Положення);
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та
підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки);
копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за
наявності); копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту
ФДМУ; інформацію про претендента (додаток 4 до Положення).
Зазначені документи подаються у запечатаному конверті.
Конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат, пов’язаних з
виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсів. В своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт, у тому числі ПДВ.
За результатами аналізу звітності, проведеною ФДМУ, регіональне відділення інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна: об’єкт нерухомого
майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки
(нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно
для встановлення передавальних пристроїв), – 1 725,4 грн.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною
комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які
перевищують зазначені не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгалтерської
роботи та управління матеріальними ресурсами РВ ФДМУ по Полтавській області
за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415)
до 11.11.2016 включно.
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 15.01.2016 за № 60/28190, конкурси відбудуться
17.11.2016 о 10.00 у РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: вул.
Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн.
404. Робоча група перебуває за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417. Телефон для довідок
(05322) 2-89-58.

РІВНЕНСЬКА область

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди
 Назва об’єкта оцінки: цілісний майновий комплекс санаторій «Червона
калина». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: орендне підприємство
санаторій «Червона калина». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Жобрин, вул. Лісова, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди
державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-66-75 (відділ оренди
державного майна). Телефакс замовника конкурсу 26-86-80. Електронна адреса
замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки:
орендне підприємство санаторій «Червона калина». Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1) основних засобів – 2 838 од.; 2) незавершеного будівництва – 5
од.; 3) нематеріальних активів – 24 од.; 4) інші необоротні активи – 341 од. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на
30.09.2016 – 40 121,1 тис. грн. Кількість земельної(их) ділянки(ок): (зазначається у
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв) –2 (дві). Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: 26,13 га. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): 35318, Рівненський
р-н, с. Жобрин, вул. Лісова, 1. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): землі
запасу оздоровчого призначення Жобринської сільської ради, з них 25,73 га – землі
громадського призначення, площею – 0,40 га, що використовуються для технічної
інфраструктури. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): Договір оренди земельної ділянки від 30.12.2003 з послідуючою пролонгацією на термін дії договору оренди ЦМК санаторію, укладений між ОП санаторієм «Червона калина» та Рівненською
райдержадміністрацією. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок):
1 020 149,00 грн. Наявність об’єктів , відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується регіональним відділенням, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (далі – Положення).
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До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні»,
якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів,
які містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву об’єкта, на оцінку якого подано
заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву,
та дату проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах I, II, III, та додатках до
нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурс відбудеться 18 листопада 2016 року о 9.00 у РВ ФДМУ по Рівненській області за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Документи на участь у конкурсі приймаються до 14.11.2016 (включно) до 17.00
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон для довідок 26-79-91.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди
 Назва об’єкта оцінки: бетонна площадка площею 50,0 м2 та бетонна площадка площею 27,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Вище
професійне училище № 24 м. Корець. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська
обл., м. Корець, вул. Незалежності, 39. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди
державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-66-75 (відділ оренди
державного майна) Телефакс замовника конкурсу 26-86-80. Електронна адреса
замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки:
ТзОВ «Енергозбереження Рівне». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 2
об’єкти. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується регіональним відділенням, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні»,
якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямків, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів, які
містяться в конверті. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву об’єкта, на оцінку якого подано
заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву
та дату проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах I, II, III,
та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до
Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурс відбудеться 18 листопада 2016 року о 9.00 в РВ ФДМУ по Рівненській області за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Документи на участь у конкурсі приймаються до 14.11.2016 (включно) до 17.00
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон для довідок 26-79-91.

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 нежитлового приміщення першого поверху гуртожитку № 5 – літ. «А» позиція 3-5 (кладова) площею 4,0 м2, що перебуває на балансі Тернопільського національного економічного університету.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Львівська, 9, м. Тернопіль. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77,
відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління
корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87.
Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській
області. Платник робіт з оцінки: ФОП Полчанов Юрій Леонідович. Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 30.08.2016: 227,06 тис. грн. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення першого
поверху гуртожитку № 1 – літ. «З» позиція 1-12 (пральня) площею 3,0 м2 (у
т. ч. площа спільного користування – 1,0 м2), що перебуває на балансі Тернопільського національного економічного університету. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Львівська, 1, м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних
відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника
конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник
робіт з оцінки: ФОП Полчанов Юрій Леонідович. Балансова залишкова вартість
об’єкта оцінки станом на 30.08.2016: 1 122,51 тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.10.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень гуртожитку
№ 4 – літ. «А» загальною площею 3,8 м2, а саме: першого поверху – позиція
4-16 (коридор) площею 1,9 м2, третього поверху – позиція 14-16 (коридор)
площею 1,9 м2, що перебуває на балансі Тернопільського національного економічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Львівська, 4, м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ
приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного
майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна
адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Полчанов Юрій Леонідович.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 30.08.2016: 3 556,00 тис.
грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016.
 4. Назва об’єкта оцінки: кімната на 5-му поверсі гуртожитку для встановлення обладнання мобільного зв’язку площею 11,7 м2 та одне антено-місце
(частина покрівлі даху під встановлення вежі висотою 18,0 м та антеннофідерних пристроїв площею 43,0 м2, що перебуває на балансі Державного
навчального закладу «Почаївське вище професійне училище». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. Кременецька, 31, м. Почаїв, Кременецький р-н, Тернопільська
область. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ
приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного
майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ПАТ «МТС Україна».
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 13.10.2016: 1 760,00 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016.
 5. Назва об’єкта оцінки: зерносклад № 9 площею 919,7 м2, що перебуває на балансі Державного підприємства «Чортківський комбінат хлібопродуктів»
Державного агентства резерву України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул.
Л. Українки, 1, с. Білобожниця, Чортківський р-н, Тернопільська область. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної
плати з метою передачі в оренду. 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: ТОВ «ВАВІЛОН АГРО». Балансова залишкова
вартість об’єкта оцінки станом на 01.10.2016: 43 415,21 грн. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016.
 6. Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно – частина
приміщення будівлі складських приміщень і гаражів – гараж загальною площею
23,4 м2 (літ. А), що перебуває на балансі Головного управління статистики у Тернопільській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Стефаника, 16, смт Козова,
Тернопільська область. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
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оцінки з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. 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: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.07.2016:
0,0 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016.
 7. Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно – нежитлові приміщення гаража загальною площею 44,28 м2 (літ. Б), що перебуває на
балансі Головного управління статистики у Тернопільській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шолом Алейхема, 19, м. Збараж, Тернопільська область. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою приватизації
шляхом продажу на аукціоні. 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: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.07.2016: 0,0 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016.
 8. Назва об’єкта оцінки: частина фасаду площею 18,0 м2 адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Департаменту агропромислового розвитку
Тернопільської обласної державної адміністрації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Князя Острозького, 14, м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань
орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс
замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу:
root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області.
Платник робіт з оцінки: ТзОВ «Маркетингові Технології ПБС». Балансова залишкова
вартість об’єкта оцінки станом на 01.09.2016: 1 215,67 грн. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016.
 9. Назва об’єкта оцінки: частина фасаду площею 54,0 м2 адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Департаменту агропромислового розвитку
Тернопільської обласної державної адміністрації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Князя Острозького, 14, м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0352) 52-73-77, відділ з питань
орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс
замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу:
root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області.
Платник робіт з оцінки: ТзОВ «Маркетингові Технології ПБС». Балансова залишкова
вартість об’єкта оцінки станом на 01.09.2016: 3 647,01 грн. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016.
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.

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, яка складається з:
1) заяви про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту
11 розділу 1 Положення (за наявності); інформацію про претендента (додаток 4
до Положення); письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, завірені їх особистими підписами та печаткою претендента; 2) документи
щодо практичного досвіду претендента та оцінювачів з виконання робіт з оцінки та інформацію щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення); копії висновків про вартість майна або витягів із звітів,
підписаних оцінювачами, що будуть залучені до виконання робіт з оцінки, завірених печаткою претендента. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки 1.1, 1.2,
1.3 є нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель офісної,
торговельно-офісної, торговельної нерухомості; до об’єкта оцінки 1.4 – нерухоме
майно – інженерні споруди та конструктивні частини будівель, що призначені для
розміщення антенно-фідерних пристроїв та телекомунікаційного обладнання; до
об’єктів оцінки 1.5, 1.6, 1.7 – нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення та частини будівель виробничої, виробничо-складської та складської нерухомості; до
об’єктів оцінки 1.8, 1.9 – нерухоме майно – фасади, фасадні стіни; 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 для об’єктів 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
1.5, 1.8, 1.9 не повинен перевищувати 5 календарних днів, для об’єктів 1.6,
1.7 – 10 календарних днів. У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен
обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно з законодавством. До розгляду прийматимуться конкурсні пропозиції претендентів, вартість послуг з оцінки майна
яких не перевищує 1 725,4 грн.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 46008, м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11, каб. 504.
Телефони для довідок: (0352) 52-66-84, (0352) 25-04-87.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору документального забезпечення та обробки документів з обмеженим доступом РВ ФДМУ по Тернопільській
області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604.
Конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 в РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх,
зал засідань).

ЧЕРНІГІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 9,1 м2 першого поверху двоповерхової будівлі відділення поштового зв’язку та частини
даху площею 15,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівська дирекція УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів,
вул. Лісковицька, 18. Платник робіт з оцінки – ПрАТ «МТС Україна».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 22,0 м2 у будівлі, яка вбудовано-прибудована до дев’ятиповерхового житлового будинку. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівська дирекція
УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Доценка,
2. Платник робіт з оцінки – ФОП Мельник В. С.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею
24,0 м2 першого поверху будівлі гуртожитку. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДПТНЗ «Чернігівське вище професійне училище побутового
обслуговування». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Козацька
(колишня 50 років ВЛКСМ), 9. Платник робіт з оцінки – ФОП Заєзжай І. Б. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп.
Миру, 43). Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18. Телефакс замовника
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): 31.10.2016. Максимальна вартість послуг – 1 725,00 грн. 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 ФДМУ 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 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.
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.

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

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ВІННИЦЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Вінницькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за не- максимально можмісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
35123573, Вінницька філія Концерну «Військторгсервіс», 21009, Нерухоме майно –нежитлові вбудовані приміщення у 33689922.14.АААААЕ235 м. Вінниця, вул. О. Довженка (колишня Ленін79,3
448 759,00
До 5 років
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж
м. Вінниця, вул. Ширшова, 16, тел. (0432) 27-14-30
прим. № 1 будівлі їдальні (літ.«А»)
градська)/Острозького, 26/37
товарів підакцизної групи

№
Балансоутримувач
Назва органу управління
з/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
1 Міністерство оборони
України

найменування

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65, РВ ФДМУ по Вінницькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди
відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загаль- вартість майна максимально
на пло- за незалежною можливий
найменування
місцезнаходження
мета використання
ща, м2 оцінкою, грн строк оренди
1 Міністерство освіти
02541792, ДПТНЗ «Орджонікідзевське професійно-технічне училище», м. Орджонікідзе,
Нежитлові вбудовані
м. Орджонікідзе, вул. Л. Чайкіної, 17
86,0
49 144,00
2 роки
Інше використання державного майна (розміщення
02541792.1.ГАДШДЯ011
і науки
вул. Л. Чайкіної, 17, тел. (05667) 4-38-94
приміщення
364 дні
теплогенераторної)
2 Міністерство освіти
35159327, Криворізький коледж Національного авіаційного університету, м. Кривий Ріг,
Частина нежитлового
м. Кривий Ріг, вул. Туполева, 1
21,0
70 571,00
2 роки
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів
01132330.6.КАТГНП107
і науки України
вул. Туполева, 1, тел. (056) 744-81-32
вбудованого приміщення
11 місяців підакцизної групи, у навчальному закладі
3 Міністерство внутрішніх Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, м. Дніпропетровськ, просп. Нежитлове вбудоване
м. Кривий Ріг, 7-й мкр-н Зарічний, 24
75,0
176 108,00
2 роки
Використання учбового класу для навчання водіїв
справ України
Гагаріна, 26, тел. (0562) 46-32-36
приміщення
11 місяців транспортних засобів (площа 73,5 м2 на умовах погоІнформація відсутня
динної оренди, 1,5 м2 – на постійній основі)
4 Державна казначейська 38032070, Управління Державної казначейської служби України у Криворізькому районі
Нежитлове вбудоване
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Поштовий (К.
29,8
150 861,00
1 рік
Розміщення суб’єкта господарювання, що провадить
служба України
Дніпропетровської області, 50000, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Поштовий приміщення
туроператорську та турагентську діяльність
38032070.1.АААДЕГ030 Маркса), 3
(К. Маркса), 3, тел. (0564) 90-19-91
5 Державне агентство
01033817, Фрунзенське міжрайонне управління водного господарства, Дніпропетровська Нежитлові вбудовані
Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, смт Слобожан- 94,5
407 295,00
2 роки
Розміщення органу місцевого самоврядування
01033817.28.АААБГБ081
водних ресурсів України обл., Дніпропетровський р-н, смт Ювілейне, вул. Радгоспна, 42, тел. (0562) 27-27-22
приміщення
ське (Ювілейне), вул. Василя Сухомлинського (Радгоспна), 42
364 дні
6 Міністерство освіти
21910232, Дніпропетровський радіоприладобудівний колледж, м. Дніпропетровськ,
Нежитлове вбудоване
м. Дніпропетровськ, вул. Шмідта, 18
25,0
213 050,00
2 роки
Розміщення торговельного об’єкта з продажу непро21910232.7.ОРИЖГМ004
і науки України
вул. Шмідта, 18, тел. (056) 770-81-81
приміщення
11 місяців довольчих товарів
7 Міністерство освіти
129320, ДВНЗ «Придніпровський енергобудівний технікум», м. Дніпропетровськ, вул. Кос- Нежитлове вбудоване
м. Дніпропетровськ, вул. Космонавта Волкова, 6б
40,0
144 080,00
2 роки
Розміщення суб’єкта господарювання, що діє на
і науки України
монавта Волкова, 6б, тел. (0562) 728-32-86
приміщення
364 дні
основі приватної власності та проводить діяльність з
00129320.1.ТЦЯББЧ002
медичної практики (стоматологічний кабінет)

№
з/п

Назва органу управління

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

реєстровий номер
майна

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».

ЛЬВІВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Львівській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
загальна
місцезнаходження
майна
площа, м2
1 Міністерство економічного розвитку 04728690, ДП «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих Нежитлові приміщення на 2-му поверсі будівлі
Інформація відсутня м. Львів, вул. Ви19,3
і торгівлі України
систем», 79008, м. Львів, вул. Кривоноса, 6, тел. (032) 235-84-49
нниченка, 30
2 Міністерство оборони України
07361304, ДП «Львівський військовий лісокомбінат», 79034, м. Львів, вул. Луганська, Нежитлові приміщення цеху столярних плит № 1(приміщення № 5 –
Інформація відсутня м. Львів, вул. Лу356,1
3, тел. (032) 270-75-38
135,2 м2) та частина приміщення № 4 – 220,9 м2)
ганська, 3
3 Міністерство інфраструктури України 33073442, ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького, м. Львів,
Нежитлове приміщення № 111 на другому поверсі будівлі аеровокзалу 33073442.1.БИКУГЧО21 м. Львів, вул. Лю21,0
вул. Любінська, 168, тел. 229-82-16
бінська, 168

№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

вартість майна за неза- максимально можлилежною оцінкою, грн
вий строк оренди
269 970,00
5 років
станом на 31.05.2016
808 500,00
2 роки 364 дні
станом на 31.07.2016
261 100,00
1 рік
станом на 30.06.2016

мета використання
Розміщення офіса
Розміщення виробництва столярних виробів
Розміщення офіса

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».

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

Назва органу
управління

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

найменування

1 Харківська обласна державна
адміністрація
2 Міністерство
освіти і науки
України
3 Міністерство
освіти і науки
України
4 Міністерство
освіти і науки
України

02498530, Департамент містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації, 61002, м. Харків, вул. Сумська, 76, тел.: (057)
700-36-48, 700-36-52
02071151, Харківський національний університет міського господарства
імені О. М. Бекетова, 61002, м. Харків, вул. Революції, 12,
тел.: (057) 706-15-37, 706-15-54
23912896, Студентське містечко Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», 61070, м. Харків, вул. Чкалова, 1,
тел.: (057) 788-46-86, 788-45-41
00493764, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, 62483, Харківська обл., Харківський р-н, п/в «Комуніст-1», тел.:
(057) 709-03-00, 709-03-10

Нежитловий 2-поверховий адміністративний будинок, пам’ятка архітектури (охоронний № 145), інв. № 10310030, літ. А-2

5 Міністерство
освіти і науки
України
6 Державна служба
України з надзвичайних ситуацій

38495321, Державна гімназія-інтернат з посиленою військово-фізичною
підготовкою «Кадетський корпус», 61034, м. Харків, вул. Полтавський шлях, 192,
тел.: (057) 777-33-18, 777-38-18
Навчальний центр Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту
ДСНС України

Нежитлові приміщення – кімн. № 1-43, 1-45, 1-46, 1-43-А, 1-ХV, 1-ХVІ,
1-ХVІІ, 1-ХVІІІ, 1-ХІХ, 1-ХХ, 1-ХХІ, 1-ХХІІ на 1-му поверсі одноповерхової
прибудови 9-поверхового гуртожитку № 5, інв. № 10300016, літ. А-9
Нежитлове приміщення – кімн. № XLIV на цокольному поверсі
5-поверхової будівлі гуртожитку № 8, інв. справа № 72905, літ. А-5

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загаль- вартість майна за максимально
на пло- незалежною оцін- можливий
місцезнаходження
мета використання
ща, м2 кою без ПДВ, грн строк оренди
_
м. Харків, вул. Мироносицька, 21
854,5
2 771 200,00
15 років Розміщення благодійної організації на площі, що
не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить понад 50,0 м2
_
м. Харків, вул. Клочківська, 216б
148,5
818 100,00
2 роки 11 Розміщення кафе, що не здійснює продаж товамісяців
рів підакцизної групи

реєстровий номер майна

9,7

45 000,00

1 рік

Розміщення каси з продажу квитків залізничного
та авіасполучення

36,05

114 500,00

1 рік

Ділянка покрівлі 4-поверхової будівлі гуртожитку для курсантів, інв.
№ 10320003, літ. К-4

38495321.1.ВЧЖУВО012 м. Харків, вул. Полтавський шлях, 195, 25,0
воєнне містечко № 40, буд. № 45

78 750,00

1 рік

Розміщення ксерокопіювальної техніки для
надання населенню послуг із ксерокопіювання документів (S=30,0 м2) та надання послуг з
цифрового друку (S=6,05 м2)
Розміщення обладнання мобільного зв’язку третього покоління (3G стандарт UMTS)

Частина коридору № 1 на 1-му поверсі 3-поверхової нежитлової будівлі
«Казарма № 1», інв. № 10320052, літ. А-3

33879077.1.МЦЖГЦМ052 Харківська обл., Нововодолазький
р-н, с. Ватутіне, вул. Військова, 23

2 500,00

1 рік

Нежитлове приміщення – кімн. № 4 (згідно з викопіровкою з плану) на
2-му поверсі 2-поверхового комбінату побутового обслуговування, інв.
№1030033

_

м. Харків, вул. Академіка Проскури, 2

_

Харківська обл., Харківський р-н,
с. Докучаєвське, учбове містечко
ХНАУ ім. В. В. Докучаєва

1,0

Розміщення банкомата

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів та документи (відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна») приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, 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».

2 листопада 2016 року

№ 88 (1004)

ФДМУ – 25 років

ХМЕЛЬНИЦЬКА область
№
з/п
1
2

7

Продовження таблиці

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Хмельницькій області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
Назва органу управління
загальна вартість майна за неза- максимально можли(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Міністерство регіонального розви- 14167844, Державний науково-дослідний та проектноПриміщення на першому по- 04653199.16.ХВЮЯШЖ325 м. Хмельницький, вул. Сво23,9
103 248,00
2 роки 11 місяців Розміщення приватного навчального закладу
тку, будівництва та житлово-кому вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ», м. Хмель- версі адміністративної будівлі
боди, 37
нального господарства України
ницький, вул. Свободи, 37, тел. (0382) 79-58-42
Державна служба статистики
02362894, Головне управління статистики у Хмельницькій області, Приміщення на першому по- 02362894.1.АААДЕЖ346 вул. Лисенка, 8а, м. Волочиськ,
46,6
131 063,0
2 роки 11 місяців Розміщення відділу та архіву державної реєстрації юридичних та фіУкраїни
вул. Героїв Майдану, 36, м. Хмельницький, тел. (0382) 79-54-64 версі адміністративної будівлі
Хмельницька обл., 31200
зичних осіб — підприємців та права власності на нерухоме майно

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, РВ ФДМУ по Хмельницькій області. У разі надходження двох
і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ЧЕРКАСЬКА область
№
з/п Назва органу управління
1 Державна казначейська
служба України
2 Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України
3 Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можли(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
місцезнаходження
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
36775216, Управління Державної казначейської служби України у Кам’янському районі Черкаської Частина адміністративного приміщен- 36775216.1.АААГБД019 м. Кам’янка, пров. Г.
56,0
133 470,00
2 роки 364 дні
області, пров. Г. Кудрі,10, м. Кам’янка, Черкаська обл., тел. (04732) 6-18-82
ня на першому поверсі двоповерхової
Кудрі,10, Черкаська обл.
адміністративної будівлі
14309563, Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко- Приміщення гаража
–
м. Черкаси,
38,7
43 540,00
5 років
економічної інформації в хімічній промисловості», бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, тел.: (0472)
вул. Чехова,108а
37-31-13; 36-03-26
14309563, Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко- Приміщення на першому поверсі чоти–
м. Черкаси, бульв. Шев21,4
109 600,00
2 роки 364 дні
економічної інформації в хімічній промисловості», бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, тел.: (0472) риповерхової адміністративної будівлі
ченка, 205
37-31-13; 36-03-26

мета використання
Розміщення видів діяльності, що можна розмістити в офісних приміщеннях, використання
площ спільного користування
Розміщення майстерні, що здійснює технічне
обслуговування та ремонт автомобілів, гараж
Розміщення видів діяльності, що можна розмістити в офісних приміщеннях

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, кімн. 410, 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
№
з/п

Назва органу
управління

1 Державна регуляторна служба України
2 Міністерство освіти
і науки України
3 Державне управління справами
4 Міністерство культури України
5 Державна служба
статистики України
6 Міністерство освіти
і науки України
7 Міністерство освіти
і науки України
8 Державне управління справами

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по м. Києву про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально мож(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
місцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
39582357, Державна регуляторна служба України, 01011, м. Київ, Нерухоме майно на першому поверсі будівлі
–
м. Київ, вул. Арсеналь85,3
1 074 710,00
2 роки 11 місяців Розміщення автомийки
вул. Арсенальна, 9/11, тел.: 254-56-73, 254-43-93, 285-80-14
на, 9/11
станом на 31.07.2016
02070921, Національний технічний університет України «Київський Нерухоме майно на цокольному поверсі бу- 02070921.1.БДЧАХЯ031 м. Київ, просп. Пере71,5
960 080,00
1 рік
Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіполітехнічний інститут», 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37, тел.: дівлі навчального корпусу № 7
моги, 37к
станом на 31.08.2016
ювання документів – 10,0 м2; розміщення торговельного об’єкта з продажу канц236-79-89, 454-97-88, 204-86-30
товарів – 40,0 м2; надання послуг цифрового друку та друку фотографій – 10,0 м2;
розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів – 11,5 м2
05905668, Державне видавництво «Преса України», 03047, м. Київ, Нерухоме майно – нежитлові приміщення
05905668.1.ААААЛЕ142 м. Київ, просп. Пере92,0
1 201 120,00
2 роки 11 місяців Розміщення видавництва видавничої продукції, що видається українською
просп. Перемоги, 50, тел. 454-82-42
на другому поверсі редакційно-видавничого
моги, 50
станом на 31.07.2016
мовою
корпусу, літ. «А»
02174618, Державне підприємство «Національний цирк України»,
Нерухоме майно – частина даху
–
м. Київ, вул. Дмитрів12,0
302 600,00
2 роки 11 місяців Розміщення оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого (мо01135, м. Київ, пл. Перемоги, 2, тел. 236-39-39
ська, 27
станом на 31.07.2016
більного) зв’язку
04837462, Національна академія статистики, обліку та аудиту,
Нерухоме майно – нежитлове приміщення на 04837462.1. АААДЕЕ692 м. Київ, вул. Підгірна, 1
7,34
91 790,00
2 роки 11 місяців Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксеро04107, м. Київ, вул. Підгірна, 1, тел. (044) 483-74-62
цокольному поверсі
станом на 31.08.2016
копіювання документів
38855349, Державний університет телекомунікацій, 01008, м. Київ, Нерухоме майно – частина даху
38855349.1.ХФРЦЧА001 м. Київ,
10,0
302 280,00
2 роки 11 місяців Розміщення оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого (мовул. Солом’янська, 7, тел.: (044) 248-85-97, 249-25-05
вул. Солом’янська, 7
станом на 31.07.2016
більного) зв’язку
16459396, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Нерухоме майно – нежитлове приміщення
16459396.1.ПТДСУН033 02232, м. Київ, вул. Ма14,0
178 000,00
2 роки 11 місяців Встановлення пральних машин самообслуговування
04070, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2, тел. 425-60-59, факс 463-67-83
рини Цветаєвої, 14б
станом на 31.08.2016
05905668, Державне видавництво «Преса України» Державного
Нерухоме майно – нежиле приміщення на
05905668.1.ААААЛЕ142 м. Київ, просп. Пере22,4
292 450,00
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що проводить діяльність у сфері вигоуправління справами, 03047, Київ, просп. Перемоги, 50,
4-му поверсі редакційно-видавничого кормоги, 50
станом на 31.07.2016
товлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг
тел.: 454-82-42, 288-05-17
пусу (літ. А)

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

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

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: частина даху площею
4,0 м2 будівлі профілакторію (інв. № 47496) за адресою: Київська обл, м. Бориспіль, Аеропорт.
Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Вартість об’єкта оренди згідно із звітом про оцінку майна на 31.07.2016 становить 270 200,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення оператора телекомунікацій,
який надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку та антен.
Орендна ставка: згідно з пунктом 3 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), – 40 %.
Стартова орендна плата за базовий місяць розрахунку – липень 2016 року
становить 9 006,67 грн без урахування ПДВ.
Строк оренди – 1 рік.
Конкурс буде проведено 23.11.2016 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 виконання 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.
6. Заборона передачі об’єкта оренди в суборенду.
Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі матеріали:
заявц про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання оголошених або встановлених законодавством умов конкурсу та їх документальне підтвердження, крім розміру
орендної плати, пропозицію 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 надписом «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 – 18.11.2016 включно.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у відділі
орендних відносин РВ ФДМУ по Київській області за телефоном (044) 200-25-28.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
 Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною площею 50,8 м2 на
першому поверсі будівлі за адресою: Львівська обл., м. Сокаль, вул. Шептицького, 105.
Об’єкт оренди перебуває на балансі ЛД УДППЗ «Укрпошта».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Основні умови проведення конкурсу:
Умова 1. Використання орендованого майна: 38,8 м2 – інше використання нерухомого майна; 12,0 м2 – розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів.
Умова 2. Початковий розмір орендної плати становить 3 453,02 грн без
ПДВ за базовий місяць оренди – липень 2016 року, виходячи із вартості майна – 263 780,00 грн без ПДВ, визначеної в звіті про незалежну оцінку майна на
31.07.2016.
Умова 3. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за базовий місяць оренди – липень 2016 року.
Умова 4. Об’єкт оренди не підлягає приватизації.
Умова 5. Об’єкт оренди не підлягає передачі в суборенду.
Умова 6. Строк оренди – 1 рік.
Умова 7. Укладення договору страхування орендованого майна протягом місяця
після укладення договору оренди.
Умова 8. Укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про
відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна, плати
податку на землю та надання комунальних послуг орендарю.
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Умова 9. Оплата платником коштів за виготовлення звіту про оцінку майна згідно
з умовами договору на проведення оцінки майна № 220/16 від 16.08.2016. У випадку,
якщо ініціатор укладення договору оренди державного майна не став переможцем
конкурсу – компенсація платнику (ініціатору укладення договору) витрат переможцем
конкурсу у тридцятиденний термін від дати укладення договору оренди (за умови
надання підтвердних документів).
Конкурс буде проведено в РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, каб. 4) на 21-й календарний день після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» об 11.00.
Кінцевий термін приймання заяв та інших документів, що визначені п. 7 Порядку
проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906 (далі – Порядок), за 3 робочих
дні до дати проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Для участі в конкурсі учасники конкурсу подають на розгляд комісії:
заяву про участь у конкурсі (в якій учасники повідомляють про засоби зв’язку
з ними), пропозиції щодо виконаня умов конкурсу, крім розміру орендної плати,
пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення
конкурсу;
відомості про учасника конкурсу відповідно до вимог п. 7 Порядку, а саме:
а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб – підприємців; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати
претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній
рік; довідку від учасника конкурсу про те, що стосовно нього не порушено справу
про банкрутство;
б) для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларації про
доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Конкурсні пропозиції 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», з відбитком печатки учасника конкурсу.
Заяви приймаються у РВ ФДМУ по Львівській області за адресою: 79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, каб. 5, у робочі дні: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, у
п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва – з 13.00 до 13.45.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі з оренди державного майна
РВ ФДМУ по Львівській області (каб. 25) або за тел. (032) 261-62-04.

МИКОЛАЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про проведення конкурсу на право
укладення договору оренди нерухомого державного майна
 Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: державне нерухоме майно –
нежитлові приміщення першого поверху навчального корпусу № 2 площею
75,0 м2, частина коридору першого поверху навчального корпусу № 10 площею 4,0 м2, частина приміщення між сходовою кліткою та підвалом у навчальному корпусі № 1 площею 2,0 м2 за адресою: вул. Нікольська, 24, м. Миколаїв.
Балансоутримувач: Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського.
Орган управління майном: Міністерство освіти і науки України.
Ринкова вартість майна згідно з висновком про вартість на 31.07.2016 становить 205 800,00 грн без ПДВ.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку – жовтень
2016 р. становить 734,02 грн без ПДВ при використанні орендованого майна під
розміщення буфету (75,0 м2), виносна торгівля (6,0 м2).
Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди –
жовтень 2016 року, яка без урахування ПДВ становить 734,02 грн.
2. Використання орендованого майна під розміщення буфету (75,0 м2), виносна торгівля (6,0 м2).
3. Заборона приватизації та суборенди орендованого майна.
4. Термін дії договору оренди – 2 роки 364 дні.
5. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 15 числа
місяця, наступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції.
6. Внесення завдатку розміром не менше 3-місячної орендної плати протягом
місяця після підписання договору оренди, який зараховується в рахунок плати за
останні 3 місяці оренди.
7. Зобов’язання орендаря щодо підтримання належних умов експлуатації,
ефективного використання, збереження об’єкта оренди, забезпечення пожежної
безпеки.
8. Своєчасне виконання поточного та інших видів ремонту за рахунок орендаря
без компенсації витрат на їх здійснення.
9. Страхування орендарем протягом місяця з дати укладення договору оренди державного нерухомого майна на користь балансоутримувача. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було
застрахованим.
10. Компенсація переможцем конкурсу витрат на проведення незалежної оцінки та публікації в місцевій пресі про проведення конкурсу протягом 10 календарних
днів з моменту укладення договору оренди.
Основним критерієм визначення переможця конкурсу є максимальний розмір
орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії такі
документи:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс.
Якщо претендент вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до
умов конкурсу; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної
плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення
конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;

відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним
чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Конкурсні пропозиції (проект договору оренди), крім розміру орендної плати,
пропозиція щодо якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу,
подаються в окремому непрозорому конверті з написом «На конкурс», запечатаному
печаткою учасника конкурсу (за наявності).
Заяви на участь у конкурсі з пакетами документів до них приймаються за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, РВ ФДМУ по Миколаївській області, 6-й поверх, кімн. 37-38.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 робочих дні до початку
проведення конкурсу.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону відбудеться через 20 календарних днів з дати
публікації в конференц-залі РВ ФДМУ по Миколаївській області за адресою:
м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, початок об 11.00.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію щодо умов конкурсу можна отримати у відділі оренди
державного майна (кімн. 24-27) РВ ФДМУ по Миколаївській області або за тел.:
(0512) 47-04-18, 47-89-82 з 9.00 до 18.00 (крім вихідних).

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про проведення конкурсу з використанням
відкритості пропонування розміру орендної плати
за принципом аукціону на право оренди державного майна
 1. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – частина нежитлового приміщення на третьому поверсі будівлі гуртожитку № 2 загальною площею 3,0 м2 (реєстровий номер майна 00493706.2.ЦГЧВФИ254),
що перебуває на балансі Національного університету біоресурсів і природокористування України, за адресою: м. Київ, вул. Блакитного, 10.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
30.06.2016 становить 32 000,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції. На період 2016 року орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні індекси
інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про
Державний бюджет України на 2016 рік» № 928-VIII від 25 грудня 2015 р.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – червень 2016 року становить
133,33 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (пральні машини);
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового
призначення та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона
приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх
осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню
і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та
правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального
фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат
за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої
ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного
казначейства за місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця з моменту
підписання договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок
плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване
майно на суму, не меншу, ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом
про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового
поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент укладення
договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок
балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу після
отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди; у разі відмови від
укладення або не підписання у встановлений термін договору оренди державного
нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф у розмірі подвійної орендної
плати, визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні 70 % до державного
бюджету та 30 % балансоутримувачу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється
учасниками з кроком 50 % початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 16.00 на 21-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
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 2. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – частина нежитлового приміщення підвалу будівлі гуртожитку № 8 загальною площею 3,0 м2 (реєстровий номер майна 00493706.2.ЦГЧВФИ260), що перебуває
на балансі Національного університету біоресурсів і природокористування України,
за адресою: м. Київ, вул. Блакитного, 8.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
30.06.2016 становить 31 000,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції. На період 2016 року орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні індекси
інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про
Державний бюджет України на 2016 рік» № 928-VIII від 25 грудня 2015 р.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – червень 2016 року становить
129,17 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (пральні машини); найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного
об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є початковою орендною платою;
ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення
та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації,
суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню,
утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами
пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому,
ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу,
здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну
оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); на
підтвердження зобо’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу
повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати
на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем розташування
об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди. Внесений
завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору
про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та
надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору
оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу, ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати
орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового
платежу; на момент укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний
надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна;
переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди
протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку проект договору
оренди; у разі відмови від укладення або не підписання у встановлений термін договору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф у
розмірі подвійної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні 70 % до державного бюджету та 30 % балансоутримувачу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється
учасниками з кроком 50 % початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 15.40 на 21-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
 3. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – частина нежитлового приміщення підвалу будівлі гуртожитку № 3 загальною площею 3,0 м2 (реєстровий номер майна 00493706.2.ЦГЧВФИ255), що перебуває
на балансі Національного університету біоресурсів і природокористування України,
за адресою: м. Київ, вул. Блакитного, 4.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
30.06.2016 становить 31 000,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції. На період 2016 року орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні індекси
інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про
Державний бюджет України на 2016 рік» № 928-VIII від 25 грудня 2015 р.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – червень 2016 року становить
129,17 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (пральні машини); найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного
об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є початковою орендною платою;
ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення
та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації,
суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню,
утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами
пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому,
ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу,
здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну
оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); на
підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу
повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати
на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем розташування
об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди. Внесений
завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору
про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та
надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору
оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу, ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати
орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового
платежу; на момент укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний
надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна;
переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди
протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку проект договору
оренди; у разі відмови від укладення або не підписання у встановлений термін договору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф у
розмірі подвійної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні 70 % до державного бюджету та 30 % балансоутримувачу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється
учасниками з кроком 50 % початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 15.20 на 21-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
 4. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно –
частини нежитлового приміщення на першому та третьому поверхах будівлі гуртожитку № 10 загальною площею 8,0 м2 (реєстровий номер майна
00493706.2.ЦГЧВФИ263), що перебуває на балансі Національного університету
біоресурсів і природокористування України, за адресою: м. Київ, вул. Генерала
Родимцева, 7а.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
30.06.2016 становить 86 000,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції. На період 2016 року орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні індекси
інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про
Державний бюджет України на 2016 рік» № 928-VIII від 25 грудня 2015 р.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – червень 2016 року становить
358,33 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (пральні машини);
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового
призначення та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона
приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх
осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню
і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та
правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального
фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат
за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої
ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного
казначейства за місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця з моменту
підписання договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок
плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване
майно на суму, не меншу, ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом
про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового
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поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент укладення
договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок
балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу після
отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди; у разі відмови від
укладення або не підписання у встановлений термін договору оренди державного
нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф у розмірі подвійної орендної
плати, визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні 70 % до державного
бюджету та 30 % балансоутримувачу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється
учасниками з кроком 50 % початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 15.00 на 21-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
 5. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – частина нежитлового приміщення в холі навчального корпусу загальною площею
3,0 м2 (реєстровий номер майна 02125295.82.РБУВЦЛО19), що перебуває на
балансі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, за адресою: м. Київ, вул. Тургенівська, 8-14.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
31.07.2016 становить 49 159,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції. На період 2016 року орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні індекси
інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про
Державний бюджет України на 2016 рік» №928-VIII від 25 грудня 2015 року.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – липень 2016 року становить
327,73 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення торговельного
об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного
об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є початковою орендною платою;
ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення
та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації,
суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню,
утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами
пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому,
ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу,
здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну
оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); на
підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу
повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати
на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем розташування
об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди. Внесений
завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору
про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та
надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору
оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу, ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати
орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового
платежу; на момент укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний
надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна;
переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди
протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку проект договору
оренди; у разі відмови від укладення або не підписання у встановлений термін договору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф у
розмірі подвійної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні 50 % до державного бюджету та 50 % балансоутримувачу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється
учасниками з кроком 50 % початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 14.30 на 21-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
 6. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно –
частина нежитлового приміщення загальною площею 5,0 м2 на першому поверсі будівлі навчального корпусу № 17 (реєстровий номер майна
02070921.1.БДЧАХЯ041), що перебуває на балансі Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інститут», за адресою: м. Київ,
вул. Політехнічна, 12.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
31.05.2016 становить 60 000,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції. На період 2016 року орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні індекси
інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про
Державний бюджет України на 2016 рік» № 928-VIII від 25 грудня 2015 р.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – травень 2016 року становить
400,00 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення торговельного
об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного
об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є початковою орендною платою;
ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення
та умов договору оренди; строк оренди – 1 рік; заборона приватизації, суборенди та
переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати
майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент
передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати
заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів
з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта
оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен
сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на
розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем розташування
об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди. Внесений
завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору
про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та
надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору
оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу, ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати
орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового
платежу; на момент укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний
надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна;
переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди
протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку проект договору
оренди; у разі відмови від укладення або не підписання у встановлений термін договору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф
у розмірі подвійної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні 50 % до державного бюджету та 50 % балансоутримувачу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється
учасниками з кроком 50% початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 16.20 на 21-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі матеріали (для
об’єктів 1 – 6):
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім
розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу
в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином
оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену
належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку;
додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати
умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.
Кінцевий термін прийманя документів на конкурс – за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (кімн. 107) за адресою: 01032, м. Київ,

бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву, в конверті з написом «На конкурс»,
запечатаному печаткою учасника конкурсу (для фізичних осіб за наявності), із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса, площа, балансоутримувач).
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи
учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати
за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому
засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних
пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктами оренди можна в робочі дні за місцем їх розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладення договорів оренди
державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про підсумки конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
У зв’язку з відмовою від укладення договору оренди конкурсною комісією
скасовано раніше прийняте рішення про визнання ТОВ КФ «УКРТРАНСАГЕНТ»
переможцем конкурсу на право оренди нерухомого державного майна – частини
замощення площею 35,0 м2 за адресою: Сумська обл., Глухівський р-н, траса КіптіГлухів-Бачівськ, 242 км + 516 м, МАПП «Бачівськ», що перебуває на балансі Державної
фіскальної служби України, знаходиться в оперативному управлінні (користуванні)
Сумської митниці ДФС та належить до сфери управління Державної фіскальної
служби України. Крім того, у зв’язку з відмовою переможців конкурсу від укладення
договору оренди та виключенням інших осіб із числа учасників конкурсу прийнято
рішення про припинення діяльності конкурсної комісії.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
про підсумки конкурсу на право оренди нерухомого
державного майна, що відбувся 11.10.2016
За результатами конкурсу на право оренди державного окремого індивідуально визначеного нерухомого майна – шести гаражів загальною площею 121,8 м2,
що перебувають на балансі Державної фіскальної служби України, за адресою:
м. Херсон, вул. Комкова, 92а конкурсною комісією визнано переможцем конкурсу
ФОП Грибуна І. В.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про підсумки конкурсу
з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону на право укладення
договору оренди нерухомого державного майна,
що відбувся 19.10.2016
За результатами конкурсу на право оренди нерухомого державного майна –
гідротехнічних споруд виросного ставу № 1, гідротехнічних споруд виросного
ставу № 2, гідротехнічних споруд водопостачального ставу, що обліковуються на
балансі Державного підприємства «Укрриба», за адресою: Чернігівська обл., Корюківський р-н, смт Холми переможцем визнано Приватне сільськогосподарське
підприємство «Колос».

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

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Кіровограда про проведення конкурсу на право
оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Кіровограда,
адреса: 25006, м. Кропивницький, пров. Училищний, 8.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення загальною
площею 478,46 м2 в буд. № 91 (будівля 1963 року побудови ) військового містечка № 25 за адресою: Кіровоградська обл., Олександрівський р-н, смт Лісове.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного
законодавства України, за базовий місяць оренди – вересень 2016 р. становить 2 581,48 грн (без ПДВ).
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; компенсація орендодавцю податку за землю
під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсацію витрат за виконання
незалежної оцінки майна; виконання ремонту орендованого майна; встановлення
приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями; забезпечення зобов’язання
орендаря зі сплати орендної плати внесенням завдатку у розмірі, не меншому, ніж
дві місячні орендні плати; використання приміщення буд. № 91 під розміщення котельного обладнання, що працюватиме на альтернативних видах палива.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні 20 календарних днів з моменту опублікування цієї інформації.
Телефон для довідок (0522) 27-79-06.
ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Львова про проведення конкурсу на право
оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Львова, адреса: 79007, м. Львів, вул. Батуринська, 2.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлового приміщення
№ 15 у будівлі КПП (інв. № 54) загальною площею 3,0 м2 військового містечка
№ 6 за адресою: Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Липники (с. Солонка).
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – липень
2016 р., визначений відповідно до чинного законодавства України, становить
431,10 грн (без ПДВ). У подальшому орендна плата підлягає щомісячному корегуванню на індекс інфляції згідно з вимогами чинного законодавства України.
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно з орендною
платою, визначеною за базовий місяць, не нижчий, ніж на аналогічних об’єктах інших форм власності.
2. Використання нежитлового приміщення під розміщення банкомата.
3. Компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію.
4. Компенсація переможцем конкурсу витрат за виконання незалежної оцінки
майна протягом 10 днів з моменту оголошення результатів конкурсу.
5. Виконання поточного та капітального ремонту орендованого майна за рахунок
орендаря без компенсації витрат на їх здійснення.
6. Зобов’язання не зберігати і не використовувати в орендованому приміщенні токсичні, вибухові, наркотичні, радіоактивні речовини і матеріали, забезпечити
протипожежну безпеку об’єкта оренди.
7. Зобов’язання встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок
власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями.
8. Зобов’язання щодо дотримання належних умов експлуатації об’єкта оренди,
запобігання його пошкодженню та псуванню, утримувати майно в належному стані,
не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду.
9. Зобов’язання виконувати всі необхідні заходи для захисту довкілля з метою
дотримання екологічних норм експлуатації приміщення.
10. Забезпечення зобов’язань орендаря зі сплати орендної плати внесенням
завдатку у розмірі, не меншому, ніж подвійна орендна плата, що вноситься протягом 10 днів з моменту підписання договору оренди в рахунок плати за останній
місяць оренди.
11. Заборона суборенди, приватизації та переходу права власності на орендоване майно.
12. Мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих документах
суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору оренди.
Конкурсні пропозиції подаються в окремому конверті з написом «На конкурс»,
запечатаному печаткою учасника конкурсу. Кінцевий термін приймання документів
на конкурс – за 5 календарних днів до дати проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.00 на 21-й календарний день після публікації цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» в кабінеті економістів з
орендних відносин КЕВ м. Львова. Телефон для довідок (032) 255-74-80.
Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної комісії такі документи:
заяву про участь у конкурсі та документи, визначені наказом ФДМУ від 15.02.2013
№ 201 «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для
укладення договору оренди майна, що належить до державної власності», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01.03.2013 за № 346/22878, а саме:
а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих
документів; звiт про фiнансовi результати учасника конкурсу з урахуванням дебіторської i кредиторської заборгованості; довiдку вiд учасника конкурсу про те, що
щодо нього не порушено справу про банкрутство;
б) для учасникiв, якi є фiзичними особами: копiю документа, що посвiдчує особу
учасника конкурсу, або належним чином оформлену довiренiсть, видану представнику фiзичноi особи; посвідчену нотаріусом копію свідоцтва про реєстрацію фізичноi
особи як суб’єкта пiдприємницькоiї дiяльностi; витяг з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; декларацiю про доходи або завiрену
в установленному порядку копiю звiту суб’єкта малого пiдприємництва – фiзичної
особи – платника єдиного податку;
в) для всіх учасників: техніко-економічне обґрунтування оренди – зобов’язання
(пропозицiї) щодо виконання умов конкурсу та забезпечення виконання зобов’язання
щодо сплати орендної плати (завдатку), додатковi пропозицii до договору оренди;
повiдомлення про засоби зв’язку з учасником конкурсу.
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