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

ТРИВАЄ передплата на офіційне
видання ФДМУ на 2015 рік

«Державний інформаційний бюлетень
про приватизацію»
з додатком – газетою

«Відомості приватизації»

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
Вінницька ОБЛАСТЬ

Група інвентарних об’єктів – обладнання (7 од.), а саме: компресор
ВФ, інв. № 204-345; вентилятор, інв. № 204-346; насосний агрегат, інв.
№ 204-342; насосний агрегат К-15 (2 од.), інв. № 204-343, 204-344;
механічний фільтр, інв. № 204-347; апарат зварювальний, інв. № 204349 за адресою: 23652, Вінницька обл., Тульчинський р-н, смт Кирнасівка, вул. Леніна, 1, що під час приватизації не увійшло до статутного
капіталу СВАТ «Птахокомбінат Тульчинський» та перебуває на балансі
СВАТ «Птахокомбінат Тульчинський». Приватизовано юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні, за 12 190,80 грн.,
у т. ч. ПДВ – 2 031,80 грн.

Івано-Франківська ОБЛАСТЬ

Приміщення лабораторії загальною площею 125,7 м2 за адресою:
Івано-Франківська обл., м. Городенка, вул. Винниченка, 105а. Приватизовано юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь в
аукціоні, за 152 782,00 грн., у т. ч. ПДВ – 25 464,00 грн.

Рівненська ОБЛАСТЬ

Нежитлові приміщення побутового корпусу загальною площею
527,3 м2 за адресою: 35321, Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Нова
Любомирка, вул. Промислова, 5м. Приватизовано фізичною особою –
підприємцем, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні, за 153 636,00
грн., у т. ч. ПДВ – 25 606,00 грн.

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА
АУКЦІОНІ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 24.03.2015 № 390)

Одеська ОБЛАСТЬ

Нежитлові приміщення загальною площею 270,0 м2 (розмір частки:
787/1000 нежитлової будівлі) за адресою: 68100, Одеська обл., Татарбунарський р-н, м. Татарбунари, вул. Горького, 22, що перебувають
на балансі Головного управління статистики в Одеській області (код
за ЄДРПОУ 02361819).

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 20.03.2015 № 371)

Миколаївська ОБЛАСТЬ

Єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства
«Миколаївський державний техно-торгівельний центр «Електроніка»,
розташований за адресою: 54028, м. Миколаїв, вул. Космонавтів,
100/4.
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Комплект у складі:
журналу «Державний інформаційний
бюлетень про приватизацію» (укр.).
Законодавчі, нормативно-методичні та інформаційні
матеріали щодо приватизації
газети «Відомості приватизації» –
додатка до «Державного інформаційного бюлетеня
про приватизацію» (укр.). Інформація про проведення процедур приватизації майна

23,37

46,74

4 рази
на рік

1 раз
на тиждень

Телефон редакції (044) 200-33-77.

Придбати журнал і газету вроздріб
можна в книжковому кіоску в приміщенні ФДМУ
(тел. (044) 254-31-57, моб. тел. (067) 933-69-57, Меліхова Ольга Миколаївна)

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

Додаток виходить щосереди

Передплатний індекс 22437

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

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні
об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлове приміщення літ. «А-1» площею 213,8 м2.
Адреса об’єкта: 09700, Київська обл., м. Богуслав, вул. Шевченка,
58, приміщення 1.
Балансоутримувач: Департамент з питань цивільного захисту та
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Київської обласної
державної адміністрації.
Відомості про об’єкт: нежитлове приміщення літ. «А-1», що перебуває на балансі Департаменту з питань цивільного захисту та
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Київської обласної
державної адміністрації. Приміщення є частиною одноповерхової
каркасно-засипної будівлі, зовні обкладеної цеглою. Інженерно-технічні
та санітарно-технічні мережі та пристрої відсутні або зруйновані.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 206 352,00 грн.,
ПДВ – 41 270,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 247 622,40 грн.
Сума грошових коштів, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, яку вносять покупці під час подання заяви на приватизацію, –
24 762,24 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: подальше використання
об’єкта покупець визначає самостійно з дотриманням санітарноекологічних норм та правил пожежної безпеки згідно з чинним законодавством; подальше відчуження та передача в заставу покупцем
об’єкта приватизації в період чинності зобов’язань здійснюються за
погодженням з державним органом приватизації із забезпеченням
збереження для нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження.
Засоби платежу: грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви про приватизацію у розмірі 17,00 грн.
(призначення платежу «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні,
без ПДВ») та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації
вносяться на р/р № 37187003001567 в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО
821018, код за ЄДРПОУ 19028107, РВ ФДМУ по Київській області.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта
приватизації вноситься на р/р № 37313004001567 в ГУ ДКСУ у Київській
області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, РВ ФДМУ по Київській
області. Призначення платежу: попередня сплата 10 % об’єкта приватизації – 24 762,24 грн. без ПДВ.
Аукціон відбудеться 23.04.2015 о 10.00 за адресою: м. Київ,
бульв. Лесі Українки, 26, кімн. 724.
Кінцевий термін приймання заяв про приватизацію для участі в
аукціоні – 20.04.2015.
Ознайомитися з об’єктом можна за адресою його розташування.
Заяви про участь у торгах приймає РВ ФДМУ по Київській області
за адресою: 01133, м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26, кімн. 732.
Додаткова інформація про продаж об’єкта за телефоном
(044) 200-25-40.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні
об’єкта державної власності
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – будівля
прохідної, літ. «З», загальною площею 62,5 м2.
Адреса об’єкта: 81400, Львівська обл., м. Самбір, вул. Промислова, 56.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство Самбірський
«Райагромашпостач» (ліквідовано).
Відомості про об’єкт: об’єкт розташований в периферійній частині
міста. Фундамент бетонний; стіни цегляні; двері, вікна дерев’яні; підлога бетонна, дерев’яна; облицювальні роботи – штукатурка; інженерне
обладнання – пічне опалення (зруйноване). Об’єкт перебуває в незадовільному стані без комунікацій та потребує капітального ремонту.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 18 158,00 грн., ПДВ –
3 631,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 21 789,60 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить 2 178,96 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець.
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 № 37310009000186 в ГУДКСУ у Львівській області,
МФО 825014. Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області,
ЄДРПОУ 20823070.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Заяви на участь в аукціоні подаються відповідно до Порядку подання
та розгляду заяви про включення об’єкта до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви про приватизацію об’єктів груп А, Д та
Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 02.04.2012 № 437 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.05.2012 за № 752/21065.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – три дні до
початку аукціону.
Аукціон буде проведено 24.04.2015 об 11.00 за адресою:
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, кімн. 32, РВ ФДМУ по Львівській області.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Служба з організації та проведення аукціону: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, кімн. 32, тел. (032) 261-62-14. Заяви на участь в аукціоні приймаються в робочі дні з 9.00 до 17.00, у п’ятницю – з 9.00 до
16.00 за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, кімн. 5.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні єдиного майнового
комплексу Державного підприємства «Науково-дослідний
та конструкторсько-технологічний інститут холодильної
техніки і технології «Агрохолод»
Назва об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс Державного
підприємства «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний
інститут холодильної техніки і технології «Агрохолод» (ДП НДКТІХТТ
«Агрохолод»).
Адреса об`єкта приватизації: Одеська обл., Комінтернівський р-н,
21-й км Старокиївського шосе, 55д.
Код об’єкта за ЄДРПОУ 21014029.
Вид діяльності об’єкта: розроблення сучасних ресурсно- та енергозберігаючих технологій охолодження, заморожування, зберігання,
сублімаційного сушіння та транспортування морепродуктів та сільськогосподарської продукції.
Відомості про об’єкт приватизації: підприємство розташоване в
Комінтернівському районі (на території Фонтанської сільської ради)
на відстані 2 км від м. Одеси.
До складу ЄМК входять будівлі та споруди загальною площею 24,5
тис. м2, у т. ч.:
будівлі: корпусу № 1 (літ. А, А1) загальною площею 15 943,0 м2, до
якого входять дві адміністративні будівлі, гальванічний цех, конденсаторна дільниця, три дільниці механообробки, енергодільниця, підсобні
приміщення; корпусу № 2 (літ. В, В1) з підсобними приміщеннями загальною площею 1 188,1 м2; корпусу № 1а (літ. Ж) з підсобним приміщенням загальною площею 90,4 м2; корпусу № 3 (літ. З) з підсобними
приміщеннями загальною площею 390,5 м2;
споруди: модуль «Кисловодський» (літ. Г) площею 482,3 м2, модуль
«Свердловський» (літ. Д) площею 925,1 м2, модуль «Серпуховський»
(літ. Е) площею 1 442,0 м2, модуль «Севастопольський» (літ. И) площею 339,3 м2; склади (літ. К, Н, О) загальною площею 263,3 м2, блоки
та споруди для води;
машини, обладнання, інвентар – 36 од.
Майно підприємства розташоване на земельній ділянці площею 4,6 га,
підприємство забезпечено під’їзними автошляхами, системами водопостачання та водовідведення, енергозабезпеченням, територія огороджена.
Технологічне обладнання демонтоване, на підприємстві відсутнє.
Усі будівлі і споруди 1991 року введення в експлуатацію, підлягають
капітальному ремонту.
Відомості про земельну ділянку: площа – 4,6 га.
Кадастровий номер 5122786400:01:001:2882.
Категорія земель: землі промисловості.
Цільове призначення: для експлуатації та обслуговування об’єктів
нерухомого майна підприємства.
Обмеження та обтяження на земельну ділянку відсутні.
Основні показники діяльності підприємства.
Підприємство не здійснює виробничу діяльність з 2006 року. Викиди
та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище
підприємство не здійснює.
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Статутний капітал становить 1 500,0 тис. грн.
Заборгованість станом на 01.01.2015: дебіторська – 0,2 тис. грн.,
кредиторська – 4 391,7 грн. тис., у т. ч. прострочена заборгованість
із заробітної плати – 882,9 тис. грн., зі страхування – 487,6 тис. грн.,
перед бюджетом – 134,0 тис. грн., інші поточні забов’язання – 2 887,2
тис.грн., збитки за 2014 рік – 580,2 тис. грн.
Чисельність працюючих: 6 осіб, у т. ч.: директор, головний бухгалтер, головний інженер обслуговуючий персонал (3 од.).
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 13 595 942,00 грн.,
ПДВ – 2 719 188,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з ПДВ – 16 315 130,40 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Покупець є правонаступником прав та обов’язків ДП НДКТІХТТ
«Агрохолод», яке приватизується.
2. Враховуючи відсутність матеріально-технічної бази та трудових
ресурсів збереження профілю роботи ДП НДКТІХТТ «Агрохолод» не передбачається. Покупець самостійно визначає подальшу спеціалізацію
використання об’єкта.
3. Збереження існуючих та створення нових робочих місць у кількості 20 одиниць.
4. Дотримання санітарних та екологічних норм експлуатації
об’єкта.
5. Погашення кредиторської заборгованості:
із заробітної плати до Пенсійного фонду України, бюджету протягом двадцяти календарних днів з моменту укладення договору
купівлі-продажу;
за послуги та заборгованості за судовими рішеннями протягом
двадцяти п’яти календарних днів з моменту укладення договору
купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн. (без ПДВ) та платежі
за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок одержувача –
РВ ФДМУ по Одеській області, р/р № 37184004004570, в банку ГУДКСУ
в Одеській області, м. Одеса, МФО 828011, код 20984091.
Грошові кошти у розмірі 1 631 513,00 грн. (без ПДВ), що становить
10 % від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться одержувачу –
РВ ФДМУ по Одеській області на р/р № 37313002004570, МФО 828011,
код 20984091, банк ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса.

Продаж об’єктів групи Д
Управління продажу об’єктів малої приватизації та ЄМК,
т. 280-42-49
Приватизовано шляхом викупу
Закарпатська ОБЛАСТЬ

Житловий будинок разом із земельною ділянкою за адресою: Закарпатська обл., м. Берегове, пров. Шкільний, 12. Площа земельної
ділянки – 0,1764 га. Кадастровий номер: 2110200000:01:058:0083.
Категорія земель: землі житлової та громадської забудови. Цільове
призначення: для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд. Вид обмеження у використанні
земельної ділянки – охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи; площа земельної ділянки (її частини), на яку поширюється дія обмеження, – 0,0026 га; строк дії обмеження – безстроково.
Приватизовано шляхом викупу під розбирання фізичною особою – підприємцем, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні, за 132 003,60
грн., у т. ч. ПДВ – 22 000,60 грн.; ціна продажу об’єкта незавершеного
будівництва з урахуванням ПДВ – 1 460,40 грн., у т. ч. ПДВ – 243,40
грн.; ціна продажу земельної ділянки з урахуванням ПДВ – 130 543,20
грн., у т. ч. ПДВ – 21 757,20 грн.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта незавершеного
будівництва – котеджу № 2, що перебуває на балансі
ПАТ «Губиниський цукровий завод»
Назва об’єкта: котедж № 2.
Місцезнаходження об’єкта: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт Губиниха-1, вул. Байкальська.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00373155, публічне акціонерне товариство «Губиниський цукровий завод» за адресою: 51251,
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт Губиниха-1,
вул. Берегового-1.
Відомості про об’єкт приватизації: будівництво об’єкта розпочато у 1995 році, призупинено – у 1997 році. Було збудовано підвальне
приміщення та перший поверх, що перекриті залізобетонними плитами, розмірами 12,6 х 10,1 м. Фундамент із залізобетонних блоків
(ширина – 50 см). Стіни із силікатної цегли (товщина стін в 2 цегли).
Висота приміщення першого поверху – 3,2 м, висота підвалу – 2,45 м.
До майданчика підведено електроосвітлення та газопостачання. Консервація об’єкта не здійснювалася. Будівельна готовність об’єкта
незавершеного будівництва згідно з технічним паспортом – 40%. Буді
вельний майданчик віддалений від центру смт Губиниха, у зоні пішохідного доступу розташовані продовольчі та непродовольчі магазини,
кафе, середня школа. Земельна ділянка під об’єктом не входить до
складу об’єкта приватизації.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ –
143 492,50 грн., ПДВ – 28 698,50 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ  –
172 191,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
покупцю завершити будівництво об’єкта та ввести його в експлуатацію протягом 5 років з моменту підписання акта приймання-передання
об’єкта приватизації; покупцю здійснити заходи щодо збереження
навколишнього середовища, забезпечити дотримання санітарних та
екологічних норм під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта приватизації; покупцю здійснити державну реєстрацію

Аукціон відбудеться 24 квітня 2015 року об 11.00 за адресою:
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,15, 11-й поверх, каб. 1112.
Останній день приймання заяв – 20 квітня 2015 року.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за
місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати
за тел.: 731-50-36, 728-72-62.
Приймання заяв: понеділок – четвер з 9.00 до 16.00, п’ятниця – з
9.00 до 15.00 у РВ ФДМУ по Одеській області, адреса: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,15, 11-й поверх, каб. 1113.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні
об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею
204,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 33000, Рівненська обл., м. Рівне,
вул. Шкільна, 11.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: нежитлові приміщення другого поверху будівлі літ. А- 2 загальною площею 204,8 м2, які розташовані за адресою:
м. Рівне, вул. Шкільна, 11. Фундаменти стрічкові бетонні; стіни цегляні;
перекриття – балки дерев’яні з підшивкою, з накатом; підлога – лінолеум,
дощата, ДВП, керамічна плитка; прорізи дерев’яні, окремі – металопластикові; двері дерев’яні, оздоблювальні покриття: зовнішні – частина стін
поштукатурені (головний фасад, східний боковий фасад), пофарбовані
водоемульсійними фарбами, шпалери; інженерне забезпечення – електропостачання, водопостачання, каналізація, опалення, телефон, радіо.
Технічний стан основних довгоживучих конструктивних елементів незадовільний, опорядження – просте в задовільному стані.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 897 800,00 грн.,
ПДВ – 179 560,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ  – 1 077 360,00
грн.
Умови продажу:
використання об’єкта за призначенням; дотримання покупцем термінів оплати за придбаний об’єкт; дотримання санітарно-екологічних
об’єкта приватизації в установленому законом порядку; подальше відчуження об’єкта можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за
згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх
виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; 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 надати державному органу приватизації копії документів, що підтверджують його право власності; право
користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під
об’єктом, покупцем визначається самостійно, в порядку, встановленому чинним законодавством України; здійснення розрахунку за об’єкт
приватизації грошовими коштами.
Грошові кошти на участь в аукціоні в розмірі 17 219,10 грн. (без
ПДВ), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації,
вносяться на р/р № 37311009001104 в ГУДКСУ в Дніпропетровській
області, МФО 805012, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області, код за
ЄДРПОУ 13467337.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн. (без ПДВ) та грошові кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р
№ 37188500900001 в ГУДКСУ в Дніпропетровській області, МФО 805012,
код за ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Аукціон відбудеться 24 квітня 2015 року о 10.00 на товарній
біржі «Катеринославська» за адресою: м. Дніпропетровськ, просп.
Пушкіна, 49, тел. (0562) 36-65-55, факс (0562) 32-07-60.
Заяви на участь в аукціоні приймає РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6.
Кінцевий термін прийняття заяв – 20 квітня 2015 року до 17.00.
Додаткова інформація про продаж об’єкта за тел.: (056) 744-11-41,
744-12-00. Ознайомитися з об’єктом аукціону можна в робочі дні за
місцем його розташування.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта
незавершеного будівництва разом із земельною
ділянкою (державна власність)
Назва об’єкта незавершеного будівництва: дитячий садок.
Місцезнаходження: Львівська обл., 80520, Буський р-н, с. Топорів,
вул. Краківська, 688.
Балансоутримувач: ВАТ «Птахофабрика «Топорівська» (ліквідовано).
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: по об’єкту виконаний фундамент розмірами 12,65х60,00 м, перекритий залізобетонними плитами розмірами 6,10х1,20 м, висотою 0,20 м. Фундамент
складається з бетонних блоків розмірами 2,40х0,40 м, висотою 0,60 м
та червоної керамічної рядової цегли. У підвальному приміщенні облаштовані чотири вікна розмірами 0,20х0,70 м. Висота підвального
приміщення – 2,15 м.
Лицьова сторона стін першого поверху виконана з силікатної цегли.
Закладено один з кутів першого поверху висотою 2,9 м, довжиною з
одного боку – 0,5 м, з другого боку – 12,0 м. На стіні сформовані чотири віконні прорізи розмірами 0,5х1,7 м. У торцевій стороні розташований дверний проріз розмірами 0,25х1,95 м та три віконні прорізи
розмірами 0,15х0,9 м.
Об’єкт розташований на відстані 20,0 м від дороги загального користування. Стан дороги задовільний.
Інженерні комунікації на об’єкті відсутні.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки –
4 464,0 м2; кадастровий номер 4620686200:14:004:0023; категорія
земель: землі житлової та громадської забудови; земельні сервітути
та обмеження: на земельну ділянку встановлений сервітут.
Згідно з висновком відділу Держземагентства у Буському районі

норм під час експлуатації об’єкта та утримання прилеглої території в
належному санітарному стані; дотримання правил пожежної безпеки;
здійснити реєстрацію нерухомого майна відповідно до вимог чинного
законодавства України; питання землекористування покупець вирішує
самостійно згідно з чинним законодавством України; об’єкт не підлягає
відчуженню та передачі в оренду тощо іншим юридичним та фізичним
особам без збереження умов, на яких він був придбаний; подальше відчуження об’єкта за договором купівлі-продажу до моменту підписання
сторонами підсумкового акта перевірки виконання умов договору можливе лише за згодою органу приватизації. У разі зміни власника об’єкта
покупець повинен покласти всі зобов’язання за договором на нового
власника. Новий власник у двотижневий термін з дня переходу до нього
права власності на об’єкт подає до державного органу приватизації копії
документів, що підтверджують перехід до нього права власності; учасник
аукціону, який відмовився від підписання протоколу, якщо це підтверджується актом, позбавляється права на подальшу участь в аукціоні.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Грошові кошти за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00
грн. та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на рахунок № 37184006000095, банк ГУДКСУ у в м. Рівному, МФО 833017, код за
ЄДРПОУ 13989432, одержувач – РВ ФДМУ по Рівненській області.
Грошові кошти в розмірі 107 736,00 грн., що становить 10 %
від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на рахунок
№ 37313004000095, банк УДКСУ у м. Рівному, МФО 833017, код за ЄДРПОУ 13989432, одержувач – РВ ФДМУ по Рівненській області.
Кінцевий термін приймання заяв – 20 квітня 2015 року включно
до 17.15.
Аукціон буде проведено 24 квітня 2015 року об 11.00 у приміщенні РВ ФДМУ по Рівненській області за адресою: м. Рівне,
вул.16 Липня, 77.
Реєстрація учасників аукціону здійснюється в день проведення
аукціону з 10.00 до 10.45.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування з дозволу регіонального відділення.
Одержати додаткову інформацію та подати заяву за встановленою
органом приватизації формою можна за адресою: м. Рівне, вул.16 Липня, 77, тел.: (0362) 63-58-19, 26-25-56.
Львівської області від 24.02.2014 № 129 земельна ділянка має такі обмеження містобудівного характеру: використовувати земельну ділянку
відповідно до цільового призначення згідно з узгодженим проектом
забудови; не чинити перешкод у будівництві, реконструкції, ремонті,
експлуатації об’єктів інженерної та транспортної інфраструктури, що
розміщуються на земельній ділянці та суміжних земельних ділянках; забезпечити цілодобовий доступ до інженерних мереж для їх ремонту та
обслуговування і не чинити перешкод під час будівництва нових; роботи з благоустрою, озеленення, огородження, реконструкції, прокладці
інженерних мереж виконувати після узгодженого проекту і дозволу на
проведення будівельних робіт.
Ціна об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою без урахування ПДВ – 51 500,00 грн., тому числі: вартість об’єкта
незавершеного будівництва – 22 500,00 грн.; вартість земельної ділянки – 29 000,00 грн., ПДВ – 10 300,00 грн.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва разом
із земельною ділянкою з урахуванням ПДВ – 61 800,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 6 180,00 грн., що становить 10 % початкової
ціни об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою,
вносяться на рахунок № 37310009000186, одержувач коштів – РВ ФДМУ
по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070; банк одержувача –
ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
З об’єктом можна ознайомитися за адресою: Львівська обл., Буський р-н, с. Топорів, вул. Краківська, 688.
Умови продажу об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою, на якій він розташований:
завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та
ввести його в експлуатацію з правом зміни первісного призначення з
урахуванням встановленого цільового використання земельної ділянки протягом 5 років з моменту підписання акта приймання-передання
об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою;
подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, можливе лише за умови
збереження для нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно
за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль
за їх виконанням; забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони
навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта; оформити право власності на
земельну ділянку згідно з чинним законодавством України; протягом
1,5 року з моменту переходу права власності до покупця оформити
дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації згідно з
чинним законодавством; на вимогу продавця покупець зобов’язаний
до моменту завершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору надавати продавцю для
ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи, тощо про
виконання умов договору; переможець аукціону, який відмовився від
підписання протоколу аукціону, якщо це підтверджується відповідним
актом, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн. та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на розрахунковий
рахунок № 37180500900001, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070; банк одержувача – ГУДКСУ у
Львівській області, МФО 825014.
Для участі в аукціоні потенційний покупець подає до органу приватизації заяву встановленого зразка разом з відповідним пакетом
документів.
У призначенні платежу слід вказати за що сплачуються дані кошти.
Кінцевий термін прийняття заяв – 20 квітня 2015 р.
Аукціон відбудеться 24 квітня 2015 р. об 11.00 за адресою:
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 17.
Служба з організації та проведення аукціону: м. Львів, вул. Січових

КОНКУРСИ З ВІДБОРУ розробників документації із землеустрою
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про оголошення
конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації
із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою державної власності, на якій він розташований, а саме:
встановлення або відновлення меж земельної ділянки; погодження меж
земельної ділянки з суміжними власниками та землекористувачами; закріплення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого зразка; проведення робіт з реєстрації земельної
ділянки у державному земельному кадастрі, присвоєння кадастрового
номера та внесення відомостей до національної кадастрової системи,
у тому числі перевірка файла обміну даними про результати робіт із
землеустрою в електронному вигляді (обмінного файла); погодження
та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку; отримання позитивного висновку державної експертизи щодо
документації із землеустрою; підготовка інших матеріалів та документів, необхідних для продажу земельної ділянки.
Дані про об’єкти землеустрою.
Об’єкт № 1: об’єкт групи Д – об’єкт незавершеного будівництва – депо разом із земельною ділянкою за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Жовтневий р-н, Коломойцівський промвузол, що перебуває на відповідальному зберіганні у ТОВ «Трансмаш».
Орієнтовний розмір земельної ділянки: близько 1,1 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від
13.01.1997 № 604 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного
будівництва, що підлягають приватизації», від 08.02.2012 № 197 «Про
внесення змін до наказу ФДМУ від 10.06.1997 № 604».
Інша інформація: об’єкт незавершеного будівництва повернутий
у державну власність за актом приймання-передання від 30.07.2008
(після розірвання договору купівлі-продажу від 16.05.2001 № 11).
Об’єкт № 2: об’єкт групи Д – об’єкт незавершеного будівництва –
5- поверховий житловий будинок на 79 квартир разом із земельною
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ділянкою за адресою: Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ,
вул. Яцковського, що перебуває на безоплатному зберіганні у ПрАТ «Верхньодніпровський завод потужного радіобудування». Об’єкт складається
з двох частин, розташованих відокремлено під кутом 90 градусів один до
одного з зовнішніми розмірами 48,1х11,6 м та 29,5х11,6 м.
Орієнтовний розмір земельної ділянки: близько 0,59 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від
13.01.1998 № 30 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного
будівництва, що підлягають приватизації», від 12.06.2013 № 822 «Щодо
внесення змін до наказу від 13.01.1998 № 30».
Інша інформація: об’єкт незавершеного будівництва повернутий у
державну власність за актом приймання-передання від 29.01.2010 (після розірвання договору купівлі-продажу від 13.07.2004 № 1670).
Об’єкт № 3: об’єкт групи Д – об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок на 44 квартири (разом із земельною
ділянкою) за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ,
вул. Дружби народів, 39, балансоутримувач – ПАТ «Баглійкокс».
Орієнтовний розмір земельної ділянки: відсутній.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від
04.08.2010 № 1135 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації».
Об’єкт № 4: об’єкт групи Д – об’єкт незавершеного будівництва – водна станція (разом із земельною ділянкою) за адресою:
м. Дніпродзержинськ, вул. П. Морозова, 100, балансоутримувач – Державне науково-виробниче підприємство «Цирконій».
Орієнтовний розмір земельної ділянки: близько 0,2231 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від
28.03.2001 № 493 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації, та виключення з переліку», від 11.01.2010 № 02 «Про внесення змін до наказу ФДМУ від
28.03.2001 № 493».
Об’єкт № 5: об’єкт групи Д – об’єкт незавершеного будівництва – адміністративна будівля з відділенням зв’язку (разом із
земельною ділянкою) за адресою: Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Катеринівка, балансоутримувач – ПАТ «Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат».

Орієнтовний розмір земельної ділянки: відсутній.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від
04.08.2008 № 890 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного
будівництва, що підлягають приватизації, та виключення з переліку».
Об’єкт № 6: об’єкт групи Д – об’єкт незавершеного будівництва –
житловий будинок № 4 (разом із земельною ділянкою) за адресою:
Дніпропетровська обл., м. Орджонікідзе, вул. Калініна, балансоутримувач – ПАТ «Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат».
Орієнтовний розмір земельної ділянки: близько 0,3 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від
30.07.2007 № 1263 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного
будівництва, що підлягають приватизації, та виключення з переліку».
Об’єкт № 7: об’єкт групи Д – об’єкт незавершеного будівництва – меблевий комбінат –1 черга будівництва разом із земельною ділянкою за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
Жовтневий р-н, Коломойцівський промвузол, балансоутримувач – ПАТ
«АрселорМіттал Кривий Ріг».
Орієнтовний розмір земельної ділянки: близько 17,4493 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від
15.01.2009 № 43 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного
будівництва, що підлягають приватизації, та виключення з переліку»,
від 17.01.2013 № 54 «Про внесення змін до наказу Фонду державного
майна України від 15.01.2009 № 43».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення
робіт із землеустрою: відповідна документація із землеустрою, погоджена та затверджена у встановленому порядку; позитивний висновок державної експертизи щодо документації із землеустрою; витяг із державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній
ділянці; документ, що підтверджує встановлення меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На
конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою», із зазначенням
назви об’єкта та дати проведення конкурсу.
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У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних
документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою
(відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011
№ 1420); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через
свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті;
копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння
йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної
особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента
вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із
землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи
(за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема,
має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та
перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами
виконаних робіт; копії спеціального дозволу на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею, або відповідних допусків до державної таємниці (за необхідності); згода на обробку персональних даних
(додаток 4) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь
у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт із землеустрою з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт із землеустрою, а також строку виконананних робіт, зазначеного у календарних днях.
У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів
або несвоєчасності їх подання, претендент до участі в конкурсі не допускається.
Документи на участь у конкурсі подаються до відділу організаційнодокументального забезпечення та архівної роботи РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, кімн. 10.
Останній день приймання заяв на участь у конкурсі – 08.04.2015
(включно) до 17.00.
Конкурс відбудеться 17.04.2015 об 11.00 у РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ,
вул. Центральна, 6.
Телефони для довідок: (056) 744-11-41, 744-11-42.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою
1. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із
земельною ділянкою (визначення розміру та меж земельної ділянки,
погодження меж земельної ділянки з суміжними землевласниками та
землекористувачами; закріплення меж земельної ділянки на місцевості;
присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; погодження документації із землеустрою у встановленому порядку; отримання витягу
з Державного земельного кадастру; отримання позитивного висновку
державної експертизи щодо розробленої документації із землеустрою;
затвердження документації із землеустрою; підготовка інших документів, необхідних для продажу).
Дані про об’єкт землеустрою: на земельній ділянці, що є об’єктом
землеустрою, розташоване державне майно – єдиний майновий
комплекс – цех напільного обладнання, до складу якого входять:

будівля цеху напільного обладнання (двоповерхова) з вбудованими будівлями, літ. А, а1- а8, площею 8 835,41 м2 з прибудовою (двоповерхова), літ. Б, площею 735,34 м2 та побутовими приміщеннями і
їдальнею (триповерхова), літ. В, Г, площею 1 686,66 м2, інв. № 010035;
будівля блоку очистки (двоповерхова будівля з підвалом), літ. ІІІ, загальною площею 281,86 м2, інв. № 010039; будівля депо з прибудованими господарсько-побутовими приміщеннями та котельнею, літ.
Ю, Ю1, Ю2, площею 709,10 м2, інв. № 010034; будівля компресорної
станції, літ. И, площею 184,04 м2, інв. № 010036; оборотне водопостачання компресорної станції (градирня), (резервуари), літ. И1, И2,
И3, площею 9,44 м2, інв. № 010058; будівля контори оборотного депо
(пожежного депо), літ. Е, площею 156,88 м2, інв. № 010031; будівля
пожежного поста з учбово-тренувальною баштою, літ. Ж, З площею
268,38 м2, інв. № 010043; будівля контори паливного складу, літ. Х,
площею 66,35 м2, інв. № 010032; будівля насосної станції пожежогасіння, літ. ІІ, площею 69,6 м2, інв. № 010100; будівля піскосушарки,
літ. Я, площею 40,38 м2, інв. № 010033; будівля котельні зі станцією
перекачування конденсату (двоповерхова), літ. Н, площею 992,73 м2
та димовою трубою, літ. П, площею 14,63 м2, інв. № 010041; будівля
з мережами дощової каналізації (насосна), літ. К, площею 130,53 м2,
інв. № 010037; будівля з мережами виробничої каналізації на проммайданчика (насосна), літ. Д, площею 64,2 м2, інв. № 010038; будівля
складу мазуту, літ. У, У1, площею 121,91 м2., інв № 010040; будівля
складу присадок, літ. Т, площею 24,38 м2, інв. № 010042; будівля
складу солі котельні з ямою-відстійником, літ. С, С1, площею 28,45 м2,
інв. № 010101; естакада складу мазуту зі зливною ямою, літ. Ф, інв.
№ 010103; бак-акумулятор гарячої води котельні (будівля), літ. Р,
площею 27,93 м2 з естакадою, літ. Р1, площею 9,3 м2, інв. № 010102;
автомобільні шляхи, літ. VI,VII, інв. № 010046; огорожа з плануванням
та благоустроєм, літ. V, інв. № 010048; охолоджувач дренажу (градирня), літ. Л, площею 5,72 м2, інв. № 091594; оглядова канава, літ. І, інв.
№ 024004; пристрій очищення промислових стічних вод (накопичувальні відстійники), літ. ІV, площею 38,52 м2, інв. № 091484, 091494;
підстанція трансформаторна комплексна, літ. М, площею 63,22 м2,
інв. № 091506; туалет, літ. Ч, площею 6,3 м2, інв. № 010059; склад,
літ. Ш, площею 104,67 м2, інв. № 010060; будівля електроцеху, літ. Щ,
площею 17,38 м2, інв. № 010061 за адресою: Запорізька обл., Веселівський р-н, смт Веселе, вул. Робоча, 6.
Орієнтовний розмір земельної ділянки: відповідно до листа
Веселівської селищної ради від 23.02.2009 № 340 площа земельної
ділянки становить 10,5 га.
Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від
11.10.2013 № 2909 «Про включення до переліку об’єктів державної
власності грпи А, що підлягають приватизації», наказ РВ ФДМУ по Запорізькій області від 24.02.2014 № 134 «Про приватизацію ЄМК «Цех
напільного обладнання» разом із земельною ділянкою, Запорізька обл.,
смт Веселе, вул. Робоча, 6».
Претенденти на участь у конкурсі подають до регіонального відділення конкурсну документацію у запечатаному конверті з описом
підтвердних документів, що містяться в конверті, та з окремим запечатаним конвертом з конкурсною пропозицією.
На запечатаному конверті з конкурсною документацією, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців
робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення
конкурсу. 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 зі змінами); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників

податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідній 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); копія документа, що
підтверджує 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 оброблення персональних даних для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із
землеустрою (відповідно до додатка 4 до Положення про конкурсний
відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ
від 29.09.2011 № 1420, зі змінами).
Конкурсна пропозиція претендента має містити пропозиції щодо
вартості виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт із землеустрою, а
також строк виконання робіт, зазначений в календарних днях.
Останній день подання конкурсної документації – 22.04.2015 до
17.00.
Конкурс відбудеться 29.04.2015 о 10.00 за адресою: м. Запоріж
жя, вул. Перемоги, 50, каб. 35, РВ ФДМУ по Запорізькій області.
Конкурсна документація подається до сектору діловодства РВ ФДМУ
по Запорізькій області (м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. 9).
Місцезнаходження комісії: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50,
РВ ФДМУ по Запорізькій області. Телефони для довідок: (061) 226-07-75,
226-07-76.

фдму повідомляє
Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Хмельницькій області
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення посади головного спеціаліста
відділу управління державним майном,
корпоративними правами та продажу акцій
Вимоги до кандидатів: вища економічна освіта, вільне володіння державною мовою, стаж роботи не менш як 3 роки.
Для участі в конкурсі подаються:
заява про участь у конкурсі; копія першої та другої сторінок
паспорта громадянина України; особова картка з обліку кадрів;
копія документа про вищу освіту; декларація про доходи; дві фотокартки розміром 4 х 6 см.
Конкурсною комісією проводиться іспит та співбесіда. Для
ознайомлення з переліком питань на іспит звертатися до відділу
персоналу, організаційного, інформаційно-аналітичного забезпечення та зв’язків з громадськістю регіонального відділення.
Термін подання документів – 30 календарних днів з дня
публікації оголошення про конкурс за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, тел. 72-09-45.

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

ВінницЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки
 1. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення (№ 2 за даними БТІ) площею 4,0 м2 на першому поверсі
триповерхового адміністративного будинку (літ. А), що перебуває
на балансі Державної фіскальної служби України та в оперативному
управлінні Жмеринської об’єднаної державної податкової інспекції
Головного управління ДФС у Вінницькій області.
Адреса: 23100, Вінницька обл., Жмеринський р-н, м. Жмеринка,
вул. Б. Хмельницького, 18.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою продовження дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.03.2015.
 2. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення (№ 25 за
даними БТІ) площею 14,8 м2 на першому поверсі триповерхового
адміністративного приміщення (літ. А), що перебуває на балансі
Державної фіскальної служби України та в оперативному управлінні
Козятинської об’єднаної державної податкової інспекції Головного
управління ДФС у Вінницькій області.
Адреса: 21100, Вінницька обл., Козятинський р-н, м. Козятин,
вул. П. Орлика, 19.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою продовження дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.03.2015.
 3. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення (№ 31 за даними БТІ) площею 2,0 м2 на другому поверсі
двоповерхової адмінбудівлі (літ. А), що перебуває на балансі Державної фіскальної служби України та в оперативному управлінні Гайсинської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління
ДФС у Вінницькій області.
Адреса: 23800, Вінницька обл., Теплицький р-н, смт Теплик, пров.
Поштовий, 7.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою продовження дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.03.2015.
 4. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення (№ 18 за даними БТІ) площею 8,0 м2 на першому поверсі
двоповерхового адміністративного будинку (літ. А), що перебуває
на балансі Державної фіскальної служби України та в оперативному
управлінні Бершадської об’єднаної державної податкової інспекції
Головного управління ДФС у Вінницькій області.
Адреса: 24300, Вінницька обл., Тростянецький р-н, смт Тростянець, вул. Леніна, 27.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою продовження дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.03.2015.
 5. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення (№ 2 за даними БТІ) площею 4,0 м2 на першому поверсі
двоповерхового адміністративного будинку (літ. А), що перебуває
на балансі Державної фіскальної служби України та в оперативному
управлінні Гайсинської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Вінницькій області.
Адреса: 23700, Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, пл.
Миру, 5.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою продовження дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.03.2015.
 6. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення (№ VII за даними БТІ) площею 4,0 м2 на першому поверсі
двоповерхового адміністративного корпусу (літ. А), що перебуває
на балансі Державної фіскальної служби України та в оперативному
управлінні Могилів-Подільської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Вінницькій області.
Адреса: 24000, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. В. Стуса, 54/7а (У. Кармелюка, 7/54).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою продовження дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.03.2015.

№ 13 (862)

 7. Назва об’єкта: окремо розташована одноповерхова будівля гаража (літ. А) загальною площею 83,9 м2 та огорожі № 1,
2, що перебувають на балансі управління Державної казначейської
служби України у Хмільницькому районі та м. Хмільник Вінницької
області.
Адреса: 22000, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Столярчука, 2а.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою продовження дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.03.2015.
 8. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення № 3
(31,3 м2) та частина коридору (13,23 м2) (за даними БТІ) загальною площею 44,53 м2 на першому поверсі триповерхової адміністративної будівлі (літ. А), що перебувають на балансі Головного
управління статистики у Вінницькій області.
Адреса: 23100, Вінницька обл., Жмеринський р-н, м. Жмеринка,
вул. Центральна, 5.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою продовження дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.03.2015.
 9. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення (№ 1-2)
площею 3,6 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі (літ.
А), що перебуває на балансі Головного управління статистики у Він
ницькій області.
Адреса: 23500, Вінницька обл., м. Шаргород, вул. Леніна, 231.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.03.2015.
 10. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення: на першому поверсі: частини № 23 (5,3 м2), № 4 (10,4 м2); на п’ятому
поверсі: № 27 (15,5 м2), № 25 (15,5 м2), № 24 (11,9 м2) (за даними
БТІ) загальною площею 58,6 м2 у шестиповерховому виробничоветеринарному комплексі (літ. А), що перебувають на балансі Він
ницької регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини.
Адреса: 21036, м. Вінниця, вул. Максимовича, 19.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.03.2015.
 11. Назва об’єкта: будівля котельні загальною площею
493,6 м2, що перебуває на балансі відокремленого підрозділу локомотивне депо Жмеринка ДТГО «Південно-Західна залізниця».
Адреса: 23100, Вінницька обл., Жмеринський р-н, м. Жмеринка,
вул. Могилівська, 1.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.03.2015.
 12. Назва об’єкта: будівля котельні загальною площею
667,2 м2, що перебуває на балансі відокремленого підрозділу локомотивне депо Козятин ДТГО «Південно-Західна залізниця».
Адреса: 22109, Вінницька обл., Козятинський р-н, м. Козятин,
вул. Деповська, 1.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.03.2015.
 13. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення № 3
(5,4 м2), част. № 2 (0,6 м2) загальною площею 6,0 м2 на технічному поверсі будівлі 9-поверхового адміністративного корпусу,
що перебувають на балансі Вінницької об’єднаної державної податкової
інспекції Головного управління ДФС у Вінницькій області.
Адреса: 21027, м. Вінниця, вул. 30-річчя Перемоги, 21.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.03.2015.
 14. Назва об’єкта: військове майно – обладнання з організації харчування: посуд та прибори столові; кухонний посуд та
інвентар; технологічне обладнання; немеханічне обладнання;
технічні засоби продовольчої служби, що перебуває на балансі
військової частини А2656.
Адреса: 21007, м. Вінниця, вул. Червоноармійська, 21.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.03.2015.

 15. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 3,0 м2 у вестибулі адміністративного приміщення,
що перебуває на балансі УДАІ УМВС України у Вінницькій області.
Адреса: 22500, Вінницька обл., Липовецький р-н, м. Липовець,
вул. Леніна, 139.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.03.2015.
 16. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 3,0 м2 у вестибулі адміністративного приміщення,
що перебуває на балансі УДАІ УМВС України у Вінницькій області.
Адреса: 24000, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Горького, 4.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.03.2015.
 17. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 3,0 м2 у вестибулі адміністративного приміщення,
що перебуває на балансі УДАІ УМВС України у Вінницькій області.
Адреса: 22000, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Привокзальна, 40.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.03.2015.
 18. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 3,0 м2 у вестибулі адміністративного приміщення,
що перебуває на балансі УДАІ УМВС України у Вінницькій області.
Адреса: 22800, Вінницька обл., м. Немирів, вул. Горького, 8.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.03.2015.
 19. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 3,0 м2 у вестибулі адміністративного приміщення,
що перебуває на балансі УДАІ УМВС України у Вінницькій області.
Адреса: 21100, м. Вінниця, вул. Ботанічна, 24.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.03.2015.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до конкурсної комісії документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою; копія установчого документа претендента; копії
кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і
яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку
майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, завірені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних
документів оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; інформація про
претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його
досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які
працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт
(після отримання в повному обсязі необхідної документації та інформації про об’єкт оцінки): для об’єктів нерухомого майна – не більше 5 днів
(у разі необхідності – 3 дні для доопрацювання звіту). У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання
претендент до участі в конкурсі не допускається, конкурсні документи
претендентів, яких не допущено до участі в конкурсі, повертаються секретарем комісії за їх письмовою заявою після затвердження протоколу
засідання комісії. Претендент має право відкликати свою заяву до дати
проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурс відбудеться о 10.00 через 14 днів після опублікування
цієї інформації за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон
для довідок 35-26-31.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії регіонального
відділення за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10.
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
 1. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення № 41-42
(13,1 м2), № 47-48 (6,8 м2) загальною площею 19,9 м2 на першому поверсі адмінбудинку, що перебувають на балансі Державної
фіскальної служби України та в оперативному управлінні Козятинської
об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС
у Вінницькій області.
Адреса: 22100, Вінницька обл., Козятинський р-н, м. Козятин,
вул. П. Орлика, 19.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.03.2015.
 2. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення № 5
(40,0 м2), № 7 (22,6 м2) загальною площею 62,6 м2 на цокольному
поверсі будівлі Козятинського міськрайонного суду (літ. А).
Балансоутримувач: Територіальне управління Державної судової
адміністрації України в Вінницькій області.
Адреса: 22100, Вінницька обл., Козятинський р-н, м. Козятин,
вул. Грушевського, 64.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.03.2015.
 3. Назва об’єкта: військове майно – обладнання з організації харчування: посуд та прибори столові; кухонний інвентар;
технологічне обладнання; немеханічне обладнання; технічні
засоби продовольчої служби, що перебуває на балансі військової
частини А0549.
Адреса: 21007, м. Вінниця, в/ч А0549.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.03.2015.
 4. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення поштового
відділення загальною площею 146,43 м2 на першому поверсі 2-по
верхового будинку побуту, що не увійшли під час приватизації до статутного (складеного) капіталу ВАТ «Деребчинський цукровий завод».
Адреса: 23500, Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Деребчин,
вул. Леніна, 9.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою продовження дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.03.2015.
 5. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 18,7 м2 окремо розташованої одноповерхової будівлі поштового відділення, що не увійшли під час приватизації до статутного
(складеного) капіталу ВАТ «Кам’яногірський цукровий завод».
Адреса: 22752, Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Кам’яногірка,
вул. Центральна, 1.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою продовження дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.03.2015.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до конкурсної комісії документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою; копія установчого документа претендента; копії
кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і
яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку
майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, завірені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних
документів оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; інформація про
претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його
досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які
працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт
(після отримання в повному обсязі необхідної документації та інформації про об’єкт оцінки): для об’єктів нерухомого майна – не більше 5
днів (у разі необхідності – 3 дні для доопрацювання звіту); для цілісних
майнових комплексів – 15 – 20 днів (у разі необхідності – 5 – 7 днів для
доопрацювання звіту).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається, конкурсні документи претендентів, яких не допущено до участі
в конкурсі, повертаються секретарем комісії за їх письмовою заявою
після затвердження протоколу засідання комісії. Претендент має право
відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про
це письмово голову комісії.
Конкурс відбудеться о 10.00 через 14 днів після опублікування
цієї інформації за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон
для довідок 35-26-31.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії регіонального
відділення за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки
 1. Назва об’єкта: адмінприміщення (літ. А) загальною площею
2
1 943,4 м ; тамбур (літ. А) площею 4,0 м2; тамбур (літ. а1) площею
7,2 м2; сарай (літ. Б) загальною площею 66,95 м2; сарай (літ. б)
загальною площею 28,05 м2, що перебувають на балансі Вінницької
філії Концерну «Військторгсервіс».
Адреса: Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. К. Маркса, 42.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.04.2015.
 2. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 4,0 м2 на першому поверсі шестиповерхового
лікувально-діагностичного корпусу, що перебуває на балансі відокремленого підрозділу Південно-Західної залізниці санаторію «Медичний центр реабілітації залізничників».
Адреса: 22000, Вінницька обл., Хмільницький р-н, м. Хмільник,
вул. Шевченка, 20.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою продовження дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.04.2015.
 3. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 14,7 м2 на першому поверсі 2-поверхової будівлі залізничного вокзалу ст. Вапнярка, що перебуває на балансі Котовського
будівельно-монтажного експлуатаційного управління № 2 служби
будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд Одеської залізниці.
Адреса: 24240, Вінницька обл., Томашпільський р-н, смт Вапнярка,
вул. Привокзальна, 37.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою продовження дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.04.2015.
 4. Назва об’єкта: частина водонапірної вежі, що перебуває
на балансі Козятинського будівельно-монтажного експлуатаційного
управління № 2 Державного територіально-галузевого об’єднання
«Південно-Західна залізниця».
Адреса: 22100, Вінницька обл., Козятинський р-н, м. Козятин,
вул. Винниченка, 4а.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою продовження дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.04.2015.
 5. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення (№ 8, 8а,
8б) загальною площею 36,2 м2 на першому поверсі двоповерхової будівлі залізничного вокзалу станції Вапнярка, що перебувають на балансі Котовського будівельно-монтажного експлуатаційного
управління № 2 служби будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд
Одеської залізниці.
Адреса: 24240, Вінницька обл., Томашпільський р-н, смт Вапнярка,
вул. Привокзальна, 37.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою продовження дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.03.2015.
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 6. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею
7,5 м2 на першому поверсі триповерхової будівлі «Будинку науки
і техніки», що перебуває на балансі відокремленого підрозділу Жмеринської дирекції залізничних перевезень Державного територіальногалузевого об’єднання «Південно-Західна залізниця».
Адреса: 23100, Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. Б. Хмельницького, 1.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою продовження дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.04.2015.
 7. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 5,0 м2 на другому поверсі будівлі залізничного
вокзалу, що перебуває на балансі відокремленого підрозділу – вокзалу станції Вінниця Державного територіально-галузевого об’єднання
«Південно-Західна залізниця».
Адреса: 21100, м. Вінниця, пл. Героїв Сталінграда, 1.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою продовження дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.04.2015.
 8. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 18,0 м2 на другому поверсі двоповерхової адмінбудівлі, що перебувають на балансі Головного управління статистики
у Вінницькій області.
Адреса: 24300, Вінницька обл., Тростянецький р-н, смт Тростянець, вул. Леніна, 46.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою продовження дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.04.2015.
 9. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення (№ 3, 4)
загальною площею 22,8 м2 на першому поверсі двоповерхової
будівлі залізничного вокзалу станції Вапнярка, що перебувають
на балансі Котовського будівельно-монтажного експлуатаційного
управління № 2 служби будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд Одеської залізниці.
Адреса: 24240, Вінницька обл., Томашпільський р-н, смт Вапнярка,
вул. Привокзальна, 37.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою продовження дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.04.2015.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до конкурсної комісії документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою; копія установчого документа претендента; копії
кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і
яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку
майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, завірені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних
документів оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; інформація про
претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його
досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які
працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт
(після отримання в повному обсязі необхідної документації та інформації про об’єкт оцінки): для об’єктів нерухомого майна – не більше 5
днів (у разі необхідності – 3 дні для доопрацювання звіту); для цілісних
майнових комплексів – 15 – 20 днів (у разі необхідності – 5 – 7 днів для
доопрацювання звіту).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається, конкурсні документи претендентів, яких не допущено до участі
в конкурсі, повертаються секретарем комісії за їх письмовою заявою
після затвердження протоколу засідання комісії. Претендент має право
відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про
це письмово голову комісії.
Конкурс відбудеться о 10.00 через 14 днів після опублікування
цієї інформації за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон
для довідок 35-26-31.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії регіонального
відділення за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта
 Назва об’єкта: об’єкт державної власності групи А – окремо
розташована двоповерхова будівля інженерного корпусу (літ.
Н) загальною площею 359,2 м2 (23062707.1.ААББЖВ275), що не
увійшла під час приватизації до статутного капіталу ВАТ «Вінницький
оптико-механічний завод» та перебуває на балансі ТОВ «Вінницький
оптико-механічний завод».
Адреса: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою приватизації шляхом викупу з компенсацією орендарю вартості невід’ємних поліпшень, здійснених за рахунок власних
коштів за час оренди.
Запланована дата оцінки: 31.03.2015.
Первісна вартість на 01.01.2014 становить 536 806,52 грн.
Балансова залишкова вартість на 01.01.2014 становить 136 449,69 грн.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до конкурсної комісії документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою; копія установчого документа претендента; копії
кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і
яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку
майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, завірені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних
документів оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; інформація про
претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його
досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які
працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт
(у календарних днях).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається, конкурсні документи претендентів, яких не допущено до участі
в конкурсі, повертаються секретарем комісії за їх письмовою заявою
після затвердження протоколу засідання комісії. Претендент має право
відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про
це письмово голову комісії.
Конкурс відбудеться 20 квітня 2015 року об 11.00 за адресою:
м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 35-26-31.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії регіонального
відділення до 17.00 14 квітня 2015 року (включно) за адресою: м. Він
ниця, вул. Гоголя, 10.

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення студентської їдальні площею 140,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45403, Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 16.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення
договору оренди.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових

фінансових інвестицій, нематеріальних активів): основні засоби –
1 найменування.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: 0,00 грн. станом на 31.12.2014.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: пропорційний частині
площі будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Волинська обл.,
м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 16.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для обслуговування учбових та господарських приміщень.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право постійного
користування земельною ділянкою.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): витяг з
технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 16.01.2015.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно
28.02.2015.
 2. Найменування об’єкта оцінки: частина їдальні площею
223,9 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44021, Волинська обл., Шацький
р-н, с. Світязь, урочище Гушово, буд. 25.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення
договору оренди.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): основні засоби – 1
найменування.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: 875 067,06 грн. станом на 28.02.2015.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: пропорційний частині
площі будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Волинська обл.,
Шацький р-н, с. Світязь, урочище Гушово, буд. 25.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для будівництва та обслуговування бази практики-спортивно-оздоровчий табір
«Гарт».
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право постійного
користування земельною ділянкою.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно
28.02.2015.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності». До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єкта оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 2 до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
29.08.2011 № 1270 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
19.09.2011 за № 1096/19834); копія установчого документа претендента;
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі
і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку
майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, завірені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних
документів оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; інформація про
претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його
досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які
працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт,
який не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Кваліфікаційними вимогами до учасників конкурсу є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцінки,
що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами
оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
13.06.2013 за № 937/23469; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна; переліку оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна; письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено
суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.
Пропозиції щодо умов строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
Конкурс відбудеться о 9.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації у РВ ФДМУ по Волинській області за адресою:
м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 801, телефон для довідок
24-00-57.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору адміністративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за чотири робочих
дні до дати проведення конкурсу включно за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 833.

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: нежитлове вбудоване приміщення площею 54,2 м2.
Балансоутримувач: Нікопольський професійний ліцей.
Адреса: м. Нікополь, просп. Трубників, 16.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
 2. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею
37,8 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Придніпровський енергобудівний технікум».
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Космонавта Волкова, 6б.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
 3. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
77,0 м2.
Балансоутримувач: Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту.
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 2а.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
 4. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
175,2 м2.
Балансоутримувач: ПАТ «Дніпропетровський металургійний завод
ім. Комінтерну».
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Каруни, 127.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
 5. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 13,7 м2.
Балансоутримувач: Дніпропетровський радіоприладобудівний
коледж.
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Шмідта, 18.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
 6. Назва об’єкта: частини нежитлових приміщення площею
209,0 м2.
Балансоутримувач: Національна металургійна академія України.
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Мічуріна, 2б.
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Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
 7. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
82,9 м2.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Дніпропетровській області.
Адреса: Дніпропетровська обл., смт Ювілейне, вул. Теплична,19.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
 8. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
98,2 м2.
Балансоутримувач: Державна податкова інспекція у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області.
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, 25.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
 9. Назва об’єкта: частина даху площею 18,0 м2.
Балансоутримувач: ДП «Дніпропетровський державний ливарномеханічний завод».
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Мічуріна, 9.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
 10. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
40,5 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Придніпровський енергобудівний технікум».
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Космонавта Волкова, 6б.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
 11. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2.
Балансоутримувач: Автотранспортний технікум ДВНЗ «КНУ».
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Тухачевського, 26.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
 12. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
44,75 м2.
Балансоутримувач: Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при
Президентові України.
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя, 29.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
 13. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 4,0 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Український державний хіміко-техно
логічний університет».
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 40.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
 14. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 63,2 м2.
Балансоутримувач: Національна металургійна академія України.
Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 21.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
 15. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
92,0 м2.
Балансоутримувач: Дніпропетровське міське управління ГУМВС
України в Дніпропетровській області.
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Боброва, 12.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
 16. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
80,4 м2.
Балансоутримувач: Дніпропетровське міське управління ГУМВС
України в Дніпропетровській області.
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Боброва, 12.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення
конкурсну документацію, що складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі за встановленою формою; копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів
оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено
до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта
оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ (копії документів,
які подаються до регіонального відділення, повинні бути завірені належним чином); інформація про претендента (документ, який містить
відомості про претендента щодо досвіду його роботи, кваліфікації та
особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному
складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у
тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270 і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 19.09.2011 за №1096/19834.
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 організаційнодокументального забезпечення та архівної роботи регіонального відділення за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6,
кімн. 10 до 10 квітня 2015 р.
Конкурс відбудеться 16.04.2015 о 10.00 у РВ ФДМУ по Дніпропетровській області, телефон для довідок (056) 744-11-51.

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. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Краматорськ,
вул. Шкадінова, 72.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
майна з метою передачі його в оренду.
Балансоутримувач: Донбаська державна машинобудівна академія.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – орієнтовно
31.03.2015.
 2. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Краматорськ,
вул. Машинобудівників, 39.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
майна з метою передачі його в оренду.
Балансоутримувач: Донбаська державна машинобудівна академія.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – орієнтовно
31.03.2015.
 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 42,2 м2 будівлі гаража.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Красний Лиман, вул. Пушкіна, 12б.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
майна з метою передачі його в оренду.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби
України у м. Красний Лиман Донецької області.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – орієнтовно
31.03.2015.
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 4. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення площею 51,6 м2 на першому поверсі двоповерхової
будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Вугледар,
вул. Шахтарська, 16а.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Балансоутримувач: ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – орієнтовно
31.03.2015.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до конкурсної
комісії конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом
підтвердних документів, що містяться у конверті. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі за встановленою формою; копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів та
свідоцтв про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки
та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких
буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими
підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого
претенденту Фондом державного майна України; інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його
досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів,
які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з
незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну
виконання робіт.
Конкурс відбудеться о 10.00 через 15 днів після дати публікації цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» за адресою:
м. Харків, вул. Гуданова, 18, РВ ФДМУ по Донецькій області.
Конкурсна документація подається до відділу організаційної роботи
та господарської діяльності РВ ФДМУ по Донецькій області не пізніше
ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18.
Тел. для довідок (095) 908-11-12.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 Об’єкт оцінки: група інвентарних об’єктів, у складі: свердловина артезіанського колодязя, башта артезіанського колодязя.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Коростень,
вул. Ш. Алейхема, 62.
Балансоутримувач: ПАТ «Коростенський хлібозавод» (Житомирська
обл., м. Коростень, вул. Ш. Алейхема, 62).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Дата оцінки: 31.03.2015.
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності –
суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними напрямами оцінки майна та спеціалізаціями
в межах цих напрямів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, яка складається з підтвердних документів та конкурсної пропозиції претендента. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою; копія установчого документа претендента;
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному
складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту
про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; письмові згоди
оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені
їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів
оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого
претенденту Фондом державного майна України; інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його
досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів,
які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з
незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо); довідка
про розрахункові рахунки із зазначенням банківських реквізитів; копія
свідоцтва про сплату ПДВ (або свідоцтва про сплату єдиного податку);
один конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання
робіт. Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
Конкурсну документацію слід подавати окремо по кожному об’єкту
оцінки до відділу персоналу та адміністративно-господарської роботи
РВ ФДМУ по Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 13.00.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Житомирській області
через 15 календарних днів з дня опублікування цієї інформації
за адресою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, тел. для довідок
42-04-18.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення (поз. 6, 7, 8,
10 за планом) загальною площею 160,86 м2 на першому поверсі
будівлі (літ. А.).
Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Пушкіна (Сметанова), 11.
Балансоутримувач: Хустський професійний ліцей сфери послуг.
Телефон (03142) 4-30-16.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для продовження договору оренди.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування
земельною ділянкою.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2015.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення
(поз. 4, 5, 6, 13) загальною площею 30,1 м2 першого поверху
адмінбудинку літ. А.
Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Мукачеве,
вул. Возз’єднання, 17.
Балансоутримувач: Головне управління Держсанепідслужби у Закарпатській області.
Телефон 64-20-68.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для укладення договору оренди.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування
земельною ділянкою.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2015.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого приміщення
(поз. 2) площею 22,0 м2 першого поверху частини А2 двоповерхової адмінбудівлі літ. А-А2.
Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Берегове,
вул. Фабрична, 53.
Балансоутримувач: Міністерство доходів і зборів України та в оперативному управлінні (користуванні) Берегівської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Закарпатській області.
Телефон (03141) 2-30-93.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для продовження договору оренди.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування
земельною ділянкою.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2015.
 4. Назва об’єкта оцінки: будівля котельні літ. Ф1.
Місцезнаходження об’єкта: 90531, Закарпатська обл., Тячівський
р-н, смт Дубове, вул. Заводська, 8.

Балансоутримувач: ДП «Закарпатське вертолітне виробниче
об’єднання».
Телефони: (03134) 7-22-65, (097) 907-11-59.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для укладення договору оренди.
Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2015.
 5. Назва об’єкта оцінки: майновий комплекс (рибник),
у т. ч. господарська будівля літ. В, будівля охорони літ. В, басейни І-VI, VII.
Місцезнаходження об’єкта: 90529, Закарпатська обл., Тячівський
р-н, с. Красна, вул. Миру, 2.
Балансоутримувач: ДП «Закарпатське вертолітне виробниче
об’єднання».
Телефони: (03134) 7-22-65, (097) 907-11-59.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для укладення договору оренди.
Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2015.
 6. Назва об’єкта оцінки: адміністративний будинок (корпус
14) літ. Р.
Місцезнаходження об’єкта: 90529, Закарпатська обл., Тячівський
р-н, смт Дубове, вул. Заводська, 8.
Балансоутримувач: ДП «Закарпатське вертолітне виробниче
об’єднання».
Телефони: (03134) 7-22-65, (097) 907-11-59.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для укладення договору оренди.
Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2015.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина коридору (поз. 26 за планом)
площею 8,5 м2 на цокольному поверсі навчально-лабораторного
корпусу (літ. А).
Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 14.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Ужгородський національний університет».
Телефон (03131) 3-51-71.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для продовження договору оренди.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування
земельною ділянкою.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2015.
 8. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення
(поз. 23, 24, 25, 26, 27) загальною площею 42,3 м2 першого поверху будівлі літ. Е.
Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Мукачеве,
вул. Возз’єднання, 17.
Балансоутримувач: Головне управління Держсанепідслужби у Закарпатській області.
Телефон 64-20-68.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для укладення договору оренди.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування
земельною ділянкою.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2015.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270 і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 19.09.2011 за № 1096/19834 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено здійснення
практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що має
підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів
та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів
та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 10 червня 2013 року № 796; досвіду суб’єкта
оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного
майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, та їх особистого
досвіду у проведенні оцінки подібного майна; письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності до
виконання робіт з оцінки майна.
Для участі в конкурсі потрібно подати до регіонального відділення
конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та
підтвердних документів. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 2
до Положення); копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та
яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку
майна; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їх особистими підписами (у тому числі тих, що працюють за сумісництвом),
а також копії кваліфікаційних документів; інформація про претендента
(документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду
роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання
робіт (у календарних днях). До уваги приймаються пропозиції, в яких
строк виконання робіт з оцінки об’єктів не перевищує 5 днів.
Конкурсну документацію слід подавати за чотири робочих дні до
оголошеної дати проведення конкурсу до канцелярії РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 до 17.00.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті на
кожний об’єкт окремо з описом підтвердних документів, що містяться
в конверті. На конверті потрібно зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на
який подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурс відбудеться о 10.00 через 14 днів після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» у РВ ФДМУ
по Закарпатській області за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303. Телефони для довідок 61-38-83.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення поз. 1-7 першого поверху та поз. 8-13 другого поверху загальною площею
132,8 м2 нежитлової будівлі навчального корпусу (літ. А).
Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Свободи (Кошута), 11.
Балансоутримувач: Хустський професійний ліцей сфери послуг.
Телефон (03142) 4-37-68.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для продовження договору оренди.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування
земельною ділянкою.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2015.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина коридору (на плані прим.
5-39) площею 5,0 м2 у будівлі учбового корпусу (літ. Е).
Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Мукачеве,
вул. Коменського, 59.
Балансоутримувач: Мукачівський державний університет.
Телефон (03131) 2-11-09.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для продовження договору оренди.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування
земельною ділянкою.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2015.
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Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270 і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 19.09.2011 за № 1096/19834 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено здійснення
практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що має
підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів
та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів
та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 10 червня 2013 року № 796; досвіду суб’єкта
оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного
майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, та їх особистого
досвіду у проведенні оцінки подібного майна; письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності до
виконання робіт з оцінки майна.
Для участі в конкурсі потрібно подати до регіонального відділення
конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та
підтвердних документів. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 2
до Положення); копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та
яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку
майна; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їх особистими підписами (у тому числі тих, що працюють за сумісництвом),
а також копії кваліфікаційних документів; інформація про претендента
(документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду
роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання
робіт (у календарних днях). До уваги приймаються пропозиції, в яких
строк виконання робіт з оцінки об’єктів не перевищує 5 днів.
Конкурсну документацію слід подавати за чотири робочих дні до
оголошеної дати проведення конкурсу до канцелярії РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 до 17.00.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті на
кожний об’єкт окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити помітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на
який подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурс відбудеться о 10.00 через 14 днів після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» у РВ
ФДМУ по Закарпатській області за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303.
Телефон для довідок 61-38-83.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: приміщення № 6, 7, 8 підвального поверху учбового корпусу (літ. Б) загальною площею 154,6 м2; приміщення № 3, 4 першого поверху будівлі полігону (літ. Д) загальною площею 102, 6 м2; приміщення № 26 другого поверху будівлі
кінозалу (літ. Г-2) загальною площею 18,4 м2, що перебувають на
балансі ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпрорудне, просп. Ентузіастів, 25.
Місцезнаходження балансоутримувача: 71630, м. Дніпрорудне,
просп. Ентузіастів, 25.
Контактний телефон (06175) 7-63-77.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061)
226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-53 (56).
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2015.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення технічного
поверху площею 8,0 м2 (приміщення VIII площею 6,0 м2 та площі
спільного користування – 2,0 м2) та частина даху будівлі гуртожитку (літ. А-9) площею 75,0 м2, що перебувають на балансі Запорізької дирекції українського державного підприємства поштового
зв’язку «Укрпошта».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Козача, 35.
Місцезнаходження балансоутримувача: 69005, м. Запоріжжя,
просп. Леніна, 133.
Контактний телефон (061) 33-24-53.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження
терміну дії договору оренди.
Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061)
226-07-85, відділ оцінки (061) 226-07-53 (56).
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2015.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина замощення внутрішньодворової території головного учбового корпусу ЗНТУ загальною площею 41,0 м2, що перебуває на балансі Запорізького національного
технічного університету.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64.
Місцезнаходження балансоутримувача: 69063, м. Запоріжжя,
вул. Жуковського, 64.
Контактний телефон (061) 769-82-20.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження
терміну дії договору оренди.
Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061)
226-07-85, відділ оцінки (061) 226-07-53 (56).
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2015.
 4. Назва об’єкта оцінки: стрілецький тир, інв. № 10310005,
загальною площею 904,0 м2, що перебуває на балансі відокремленого структурного підрозділу «Бердянський коледж Таврійського
державного агротехнологічного університету».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Бердянськ, просп. Пролетарський, 9.
Розмір земельної ділянки, усього – 7,6676 га.
Місце розташування земельної ділянки: м. Бердянськ, просп. Пролетарський, 9.
Цільове призначення земельної ділянки – для розміщення учбового
містечка ВСП «Бердянський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету».
Правовий режим земельної ділянки – постійне користування.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 11 111 119,16 грн.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження
терміну дії договору оренди.
Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061)
226-07-69, відділ оцінки (061) 226-07-53 (56).
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2015.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення 4 (частина приміщення № 2 площею 9,0 м2, приміщення № 3 площею 15,2 м2,
приміщення № 4 площею 1,6 м2) загальною площею 25,8 м2 першого поверху гуртожитку (літ. А-4), що перебуває на балансі Запорізького національного технічного університету.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 64.
Місцезнаходження балансоутримувача: 69063, м. Запоріжжя,
вул. Жуковського, 64.
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Контактний телефон (061) 764-25-06.
Розмір земельної ділянки, усього – 0,2632 га.
Місце розташування земельної ділянки: м. Запоріжжя, вул. 40 років
Радянської України, 64.
Цільове призначення земельної ділянки – розташування гуртожитку.
Правовий режим земельної ділянки – постійне користування.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061)
226-07-87 (88), відділ оцінки (061) 226-07-53 (56).
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2015.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина окремо розташованої одноповерхової будівлі, реєстровий номер 14313843.31.ААББЕЖ892,
загальною площею 147,5 м2, а саме: вбудоване нежитлове приміщення першого поверху загальною площею за внутрішніми замірами 66,4 м2 (літ. А, приміщення № 2); вбудоване нежитлове
приміщення першого поверху загальною площею за внутрішніми
замірами 81,1 м2 (літ. А, приміщення № 7, номери частин 1, 3, 5,
6, 7), що перебувають на балансі ТОВ «МАССА ГРУПП» та не увійшли до
статутного капіталу ВАТ «Завод «Гамма» у процесі приватизації.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 62.
Місцезнаходження балансоутримувача: 69035, м. Запоріжжя,
просп. Маяковського, 11.
Контактний телефон (067) 195-75-45.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження
терміну дії договору оренди.
Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061)
226-07-85, відділ оцінки (061) 226-07-53 (56).
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2015.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 3 одноповерхової будівлі (літ. А), реєстровий номер 14313843.37.
ААББЕЖ893, загальною площею 64,7 м2, що перебуває на балансі
ТОВ «МАССА ГРУПП» та не увійшло до статутного капіталу ВАТ «Завод
«Гамма» в процесі приватизації.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 62.
Місцезнаходження балансоутримувача: 69035, м. Запоріжжя,
просп. Маяковського, 11.
Контактний телефон (067) 195-75-45.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження
терміну дії договору оренди.
Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061)
226-07-85, відділ оцінки (061) 226-07-53 (56).
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2015.
 8. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення
№ 1, 3, I, частина коридору № 2 площею 4,7 м2 першого поверху адміністративної будівлі (літ. А) загальною площею 64,3 м2,
що перебувають на балансі державної установи «Запорізький обласний
лабораторний центр Держсанепідслужби України».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., смт Куйбишеве, вул. Запорізька, 29.
Місцезнаходження балансоутримувача: 69037, м. Запоріжжя,
вул. Рекордна, 27.
Контактний телефон (061) 283-17-20.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження
терміну дії договору оренди.
Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061)
226-07-85, відділ оцінки (061) 226-07-53 (56).
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2015.
 9. Назва об’єкта оцінки: частина даху дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку (літ. А-9) загальною площею 25,0 м2, що перебуває на балансі державного навчального закладу «Запорізький професійний ліцей сервісу».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 69050, м. Запоріжжя, вул. Космічна, 131.
Місцезнаходження балансоутримувача: 69050, м. Запоріжжя,
вул. Космічна, 129.
Контактні телефони: (061) 769-20-51, 769-20-55.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження
терміну дії договору оренди.
Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061)
226-07-85, відділ оцінки (061) 226-07-53 (56).
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2015.
 10. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 12 та місця загального користування загальною площею
11,0 м2, вбудовані в будівлю (літ. А-1, відділення зв’язку № 43-1,
реєстровий номер 21560045.800.АААЖЖБ200), що перебувають
на балансі Запорізької дирекції українського державного підприємства
поштового зв’язку «Укрпошта».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар,
вул. Комсомольська, 65.
Місцезнаходження балансоутримувача: 69005, м. Запоріжжя,
просп. Леніна, 133.
Контактні телефони: (061) 33-20-72, 33-24-53.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження
терміну дії договору оренди.
Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061)
226-07-85, відділ оцінки (061) 226-07-53 (56).
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2015.
 11. Назва об’єкта оцінки: ангар, інв. № 10312426, площею
492,0 м2; ангар, інв. № 10312373, площею 492,0 м2, що перебувають на балансі державного підприємства «Запорізьке лісомисливське господарство».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, Оріхівське шосе, 17.
Місцезнаходження балансоутримувача: 69104, м. Запоріжжя,
вул. Чумаченка, 15в.
Контактний телефон (061) 96-52-63.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061)
226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-53 (56).
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2015.
 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з № 201 до
№ 204 включно площею 33,5 м2, вбудовані в перший поверх головного учбового корпусу літ. А-3-4, А3-2, А4, А5, що перебувають
на балансі Запорізького національного технічного університету.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64.
Місцезнаходження балансоутримувача: 69063, м. Запоріжжя,
вул. Жуковського, 64.
Контактний телефон (061) 764-25-06.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061)
226-07-87 (88), відділ оцінки (061) 226-07-53 (56).
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2015.
 13. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 2, 7, 8, 9
та частини приміщень спільного користування № 1, 3, 4 площею
7,35 м2 першого поверху гуртожитку (літ. А-9) загальною площею 79,05 м2, що перебувають на балансі ДНЗ Дніпрорудненський
професійний ліцей.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпрорудне, просп. Ентузіастів, 15.
Місцезнаходження балансоутримувача: 71630, м. Дніпрорудне,
просп. Ентузіастів, 25.
Контактний телефон (06175) 7-61-77.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061)
226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-53 (56).
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2015.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 29.08.2011 № 1270 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
19.09.2011 за № 1096/19834 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено здійснення
практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам потрібно подати конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта
оцінки та дату проведення конкурсу) з описом підтвердних документів,
що містяться в ньому. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 2 до Положення); копія установчого
документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які
працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки
та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких
буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими
підписами, а також копії кваліфікаційних документів оцінювачів; копія
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; інформація про претендента (документ,
який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи,
кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють
у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної
оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт,
який не повинен перевищувати 5 календарних днів.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору діловодства РВ
ФДМУ по Запорізькій області (кімн. 9) до 24.04.2015 (включно).
Конкурс відбудеться 30.04.2015 о 10.00 у РВ ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги,
50, кімн. 35. Телефони для довідок: (061) 226-07-53 (56).

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової (спеціальної) вартості для розрахунку орендної плати.
 1. Нежитлове приміщення № 273 на 2-му поверсі термінала
«D» загальною площею 6,0 м2, що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, аеропорт.
Дата оцінки – 31.03.2015.
 2. Нежитлове приміщення № 249 на 2-му поверсі термінала
«D» загальною площею 18,0 м2, що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, аеропорт.
Дата оцінки – 31.03.2015.
 3. Частина приміщення буфету загальною площею 13,0 м2,
що перебуває на балансі Білоцерківського училища ППП ДКВС України, за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Петра Запорожця, 333.
Дата оцінки – 31.03.2015.
 4. Нежитлове приміщення загальною площею 3,0 м2, що перебуває на балансі Національного університету державної податкової
служби України, за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Садова, 94.
Дата оцінки – 31.03.2015.
 5. Частина замощення виробничої бази загальною площею
881,0 м2, що перебуває на балансі ДП «Вищедубечанське лісове господарство», за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, с. Пірнове, вул. Київська, б/н.
Дата оцінки – 31.03.2015.
 6. Частина нежитлових приміщень № 1.4.43 на 1-му поверсі термінала «D» та частини приміщень № 3.2.60 та 3.3.32
на 3-му поверсі пасажирського термінала «D» загальною площею
1 055,8 м2, що перебувають на балансі ДП «Міжнародний аеропорт
«Бориспіль», за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, аеропорт.
Дата оцінки – 31.03.2015.
 7. Частина приміщення контори загальною площею 14,0 м2,
що перебуває на балансі ДП «Богданівське лісове господарство»,
за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, с. Богдани, вул. Київська, 23.
Дата оцінки – 31.03.2015.
 8. Частина приміщення контори загальною площею 14,0 м2,
що перебуває на балансі ДП «Богданівське лісове господарство»,
за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, с. Овдієва Нива,
вул. Лісова, 2.
Дата оцінки – 31.03.2015.
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Київській області конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції
та підтвердних документів. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі (за встановленою формою); копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди
оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми
особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності,
виданого Фондом державного майна України; інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його
досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів,
які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з
незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання
робіт, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.
Пропозиції щодо терміну виконання робіт слід зазначати в єдиній
одиниці виміру – календарних днях.
Копії документів, що подаються претендентами, мають бути завірені згідно з ДСТУ 4163-2003.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному
конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті,
до відділу забезпечення документообігу РВ ФДМУ по Київській області в десятиденний термін (включно) з моменту опублікування інформаційного повідомлення за адресою: м. Київ, бульв. Л. Українки,
26, кімн. 732.
Конкурс відбудеться об 11.00 через 15 днів після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації»
за адресою: м. Київ, бульв. Л. Українки, 26, РВ ФДМУ по Київській області.
Протягом 8 робочих днів з дня оголошення результатів переможець конкурсу має укласти тристоронній договір на проведення оцінки об’єкта оренди з потенційним орендарем та РВ ФДМУ по Київській
області. У разі неукладення договору у зазначений термін результати
конкурсу будуть скасовані, а процедура підготовки об’єкта до передачі
в оренду – припинена.

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Кіровоградській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: приміщення загальною площею
2
182,15 м у будівлі № 2 (цех).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл.,
Знам’янський р-н, с. Богданівка, військове містечко № 3.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати при укладенні
договору оренди.
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Балансоутримувач: Квартирно-експлуатаційний відділ м. Кіровограда.
Орієнтовна дата оцінки – 30.04.2015.
Площа земельної ділянки: дані уточнюються.
Місце розташування земельної ділянки: Знам’янський р-н, с. Богданівка, військове містечко № 3.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина даху адміністративної будівлі площею 2,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кіровоград, вул. Глинки, 2.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку розміру орендної плати при продовженні договору оренди.
Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України і в оперативному управлінні (користуванні) Кіровоградської об’єднаної державної податкової інспекції.
Орієнтовна дата оцінки – 31.03.2015.
Площа земельної ділянки: дані уточнюються.
Місце розташування земельної ділянки: м. Кіровоград, вул. Глинки, 2.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею
19,04 м2 на другому поверсі та площею 12,6 м2 на третьому поверсі адміністративної будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кіровоград, вул. Євгена Маланюка, 3.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати при укладенні
договору оренди.
Балансоутримувач: Державна організація «Комбінат «Трикутник».
Орієнтовна дата оцінки – 31.03.2015.
Площа земельної ділянки: 50,0 м2.
Місце розташування земельної ділянки: м. Кіровоград, вул. Євгена Маланюка, 3.
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
29.08.2011 № 1270 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
19.09.2011 за № 1096/19834 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено здійснення
практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претенденти на участь у конкурсі подають до РВ ФДМУ по Кіровоградській області конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів. До підтвердних документів
належать:
заява про участь у конкурсі за встановленою формою відповідно
до Положення; копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і
яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а також копії
кваліфікаційних документів оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна
України; інформація про претендента (документ, який містить відомості
про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та
додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі
подібного майна, тощо); опис підтвердних документів; один конверт із
зазначенням адреси учасника конкурсу.
Конкурсна пропозиція претендентів подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт; строк виконання робіт – не більше 5 днів після отримання у повному обсязі необхідної документації та
інформації про об’єкт оцінки.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті з описом
підтвердних документів, що містяться у конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Документи на участь у конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Кіровоградській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу включно за адресою: м. Кіровоград, вул. Глинки,
2, кімн. 801.
Конкурс відбудеться 16 квітня 2015 року о 8.00 у РВ ФДМУ
по Кіровоградській області за адресою: 25009, м. Кіровоград,
вул. Глинки, 2, кімн. 708. Телефон для довідок (0522) 33-23-38.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення площею 43,6 м2 на першому поверсі будівлі гуртожитку.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Кам’янка-Бузький
р-н, смт Добротвір, вул. І. Франка, 28.
Балансоутримувач: Добротвірський професійний ліцей.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі частини площі будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Кам’янкаБузький р-н, смт Добротвір, вул. І. Франка, 28.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2015.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення
№ 10 площею 14,6 м2 на першому поверсі стоматологічного
центру літ. А-5.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пекарська, 69а.
Балансоутримувач: Львівський національний медичний університет
імені Д. Галицького.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору
оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі частини площі будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Пекарська, 69а.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2015.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина поверхні цегляної водонапірної вежі площею 53,44 м2 та частина асфальтобетонного покриття
площею 10,0 м2 біля основи вежі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Жовківський р-н, м. Дубляни,
вул. В. Великого, 2.
Балансоутримувач: Львівський національний аграрний університет.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору
оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі частини площі будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. В. Великого, 2.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2015.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 100,0 м2 та частина технічного поверху площею 6,0 м2 будівлі дев’ятиповерхового
гуртожитку.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Плужника, 2.
Балансоутримувач: Львівська державна фінансова академії.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору
оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі частини площі будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Плужника, 2.

№ 13 (862)

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2015.

 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
м2

в будівлі кип’ятильні.
площею 16,3
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Стрий,
вул. Вокзальна, 5д.
Балансоутримувач: ВП «Будівельно-монтажне експлуатаційне
управління № 1» ДТГО «Львівська залізниця».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору
оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі частини площі будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Стрий,
вул. Вокзальна, 5д.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2015.
 6. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення
секції № 4 площею 595,3 м2 у будівлі складу № 2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Чернівецька, 15.
Балансоутримувач: ВП «Будівельно-монтажне експлуатаційне
управління № 1» ДТГО «Львівська залізниця».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору
оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі частини площі будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Чернівецька, 15.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2015.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового
приміщення (вестибуля) на першому поверсі будівлі навчального
корпусу № 1 площею 1,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Карпінського, 2/4.
Балансоутримувач: Національний університет «Львівська політехніка».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору
оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі частини площі будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Карпінського, 2/4.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2015.
 8. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового
приміщення (вестибуля) на першому поверсі 6-поверхової будівлі
навчального корпусу № 2 площею 1,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Карпінського, 6.
Балансоутримувач: Національний університет «Львівська політехніка».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору
оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі частини площі будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Карпінського, 6.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2015.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
5,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 105.
Балансоутримувач: Національний лісотехнічний університет України.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору
оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі частини площі будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Генерала
Чупринки, 105.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2015.
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 72 площею 18,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Природна, 8.
Балансоутримувач (орендодавець): Національний лісотехнічний
університет України.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору
оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі частини площі будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Природна, 8.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2015.
 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 46 площею
18,4 м2 на першому поверсі навчально-спортивного студентського комплексу «Політехнік».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Стуса, 2.
Балансоутримувач: Національний університет «Львівська політехніка».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору
оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі частини площі будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Стуса, 2.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2015.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270 і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 19.09.2011 за № 1096/19834 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено здійснення
практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що має
підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів
та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів)
у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом ФДМУ від
19.12.2001 № 2355; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні
оцінки майна, зокрема подібного майна; переліку оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного
майна; письмової згоди оцінювачів, яких буде залучено суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.
Для участі в конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Львівській області конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції
та підтвердних документів. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 2 до
Положення); копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких
буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту
Фондом державного майна України; письмові згоди оцінювачів, яких буде
додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна, завірені їх особистими підписами,
а також копії кваліфікаційних документів; інформація про претендента
(документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду
роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної
оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті з описом документів, що містяться у конверті, і має містити
пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних

днях). На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться о 12.00 через 14 днів з дня опублікування цієї інформації в РВ ФДМУ по Львівській області за адресою:
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше
ніж за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для
довідок: (032) 261-62-14, 261-62-04.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки державного
майна – об’єкта приватизації групи А
 Об’єкт державної власності групи А  – єдиний майновий
комплекс колишнього державного підприємства «Миколаївський
державний техно-торгівельний центр «Електроніка», що перебуває
на балансі ТОВ «Техно-торгівельний центр «Електроніка-Н», за адресою: 54028, м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 100/4.
Відомості про об’єкт. До складу ЄМК входить: приміщення загальною площею 79,8 м2 на першому поверсі дев’ятиповерхової житлової
будівлі та 23 од. обладнання (мікрокалькулятори, генератори, осцилографи, частотомери, вольтметри, верстати, меблі тощо).
Мета проведення оцінки – визначення початкової ціни продажу
об’єкта приватизації на аукціоні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2015.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до канцелярії
РВ ФДМУ по Миколаївській області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться у конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єкта
оціночної діяльності». До підтвердних документів належать:
заява про участь в конкурсі за встановленою формою (відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270); копія установчого
документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які
працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та
підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде
додаткове залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів оцінювачів; копія сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного
майна України; інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного
майна, тощо); один конверт із зазначенням адреси учасника.
Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання
робіт (у календарних днях).
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова,
20, 6-й поверх, конференц-зал регіонального відділення.
Конкурсна документація подається до канцелярії РВ ФДМУ по Миколаївській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20,
6-й поверх, кімн. 38.
Телефон для довідок (0512) 47-04-11.

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. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
№
з/п

Найменування об’єкта оцінки

1 Нежитлові приміщення магазину
у 3-му касовому залі на першому
поверсі будівлі пасажирського
вокзалу Одеса-Головна
2 Нежитлові приміщення першого
поверху в двоповерховій будівлі
«МОРТЕК»
3

4

5
6
7
8
9
10

Площа, м2

Адреса об’єкта
оцінки

Балансоутримувач

29,5 м. Одеса, пл. При- Одеська залізниця
вокзальна, 2

Запланована дата
оцінки
31.03.15

41,7 м. Одеса, Митна
площа, 1

Одеська філія Державного 31.03.15
підприємства «Адміністрація
морських портів України»
(адміністрація Одеського
морського порту)
Нежитлове приміщення третього 9,0 м. Одеса, вул. Ан- Одеська філія Державного 31.03.15
поверху (кімн. 306) триповерходрієвського, 2
підприємства «Адміністрація
вої будівлі АПК на майданчику
морських портів України»
транспортно-вантажного терміна(адміністрація Одеського
ла ДП «ОМТП»
морського порту)
Частина нежитлового приміщення 51,52 м. Одеса, вул. Ти- Державна судноплавна
31.03.15
(п. 1) в одноповерховій будівлі
распольське
компанія «Чорноморське
(літ. «Л», інв. № 1001160) на теришосе, 22а
морське пароплавство»
торії дільниці «Автогосподарство»
Нежитлове приміщення № 10 в
51,7 м. Одеса, Тирас- Державна судноплавна
31.03.15
боксі № 50 одноповерхової будівпольське шосе, 22 компанія «Чорноморське
лі СТО літ. «А»
морське пароплавство»
Нежитлові приміщення № 4 – 8, 9, 137,3 м. Одеса, Тирас- Державна судноплавна
31.03.15
11 – 15 в одноповерховій будівлі
польське шосе,
компанія «Чорноморське
профілакторію (45 – 49 бокси)
22а
морське пароплавство»
Нежитлові вбудовані приміщення 67,5 м. Одеса,
Одеський національний по- 31.03.15
просп. Шевчен- літехнічний університет
ка, 1
Нежитлові приміщення
13,6 м. Одеса, вул. Пі- Одеська національна акаде- 31.03.15
шонівська, 5
мія зв’язку ім. О. С. Попова
Частина даху шестиповерхово15,0 м. Одеса, вул. Піо- Спеціалізований Одеський 31.03.15
го спального корпусу санаторію
нерська (С. Варла- санаторій «Салют»
«Салют»
мова), 28
Нежитлові приміщення на 3-му
15,7 м. Одеса, вул. Ка- Одеська національна акаде- 31.03.15
поверсі будівлі учбового корнатна, 112
мія харчових технологій
пусу «Б»

Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є:
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270
та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за
№ 1096/19834 (далі – Положення), документація подається претендентом в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що
містяться в конверті. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 2 до Положення); копія установчого
документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які
працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та
підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде
додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна
(експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про
оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки), завірені
їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів
оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого
претенденту Фондом державного майна України; інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його
досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів,
які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з
незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання
робіт, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.
Пропозиції щодо терміну виконання робіт слід зазначати в єдиній
одиниці виміру – календарних днях.
У випадку неукладення договору на проведення оцінки з переможцем конкурсу або його відмови від виконання робіт за договором на
підставі п. 3.7 Положення комісія може визначати учасника конкурсу, з
яким може бути укладено договір на проведення оцінки майна.
Конкурсну документацію слід подавати до РВ ФДМУ по Одеській області за 4 робочих дні до дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113.
Конкурс відбудеться об 11.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації у кімн. 503. Місцезнаходження комісії:
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1110,
телефони: (048) 731-50-28, 731-50-39.
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8
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. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
№
з/п

Найменування об’єкта оцінки

Площа, м2

Адреса об’єкта
оцінки

1 Нежитлові приміщення 3-го та 4-го 1 130,2 Одеська обл.,
поверхів
Овідіопольський
р-н, смт Овідіополь, вул. Театральна, 3
2 Ділянка даху нежитлового приміщення будівлі (17,0) та частина
технічного поверху (3,6)
3 Комплекс будівель

4

5
6

7
8

9
10
11

Балансоутримувач
Державний професійнотехнічний навчальний
заклад «Овідіопольське
професійно-технічне
аграрне училище» (ПТУ
№ 21)
ДНЗ «Одеський професійний ліцей морського
транспорту»
ДНЗ «Арцизький професійний аграрний ліцей»

20,6 м. Одеса,
вул. Князівська, 5
582,0 Одеська обл.,
Арцизький р-н,
с. Теплиця, пров.
Шкільний, 23
Частина приміщення № 4, примі185,3 м. Одеса,
Концерн «Військторгщення № 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 складу
вул. Амурська, 5 сервіс» філія «Одеське
запчастин (літ. К, перший поверх,
управління військової
інв. № 166)
торговлі»
Частина даху дев’ятиповерхової
8,9 м. Одеса,
ДНЗ «Одеський професійбудівлі навчального корпусу (інв.
вул. Базарна, 63 ний ліцей будівництва та
№ 01317)
архітектури»
Частина нежитлового приміщення
35,0 м. Одеса,
УДП по обслуговуванню
будівлі контрольно-технічного пунквул. Одарія, 2
іноземних та вітчизняних
ту (інв. № 103020) (2)
автотранспортних засобів
«Укрінтеравтосервіс»
Нежитлові приміщення на 2-му по- 88,5 м. Одеса, пров. Одеська дистанція заверсі двоповерхової будівлі
Вокзальний, 2
хисних лісонасаджень
Одеської залізниці
Нежитлові приміщення другого по- 192,58 м. Одеса, Митна ДП «Одеський морський
верху будівлі їдальні № 14 площею
площа, 1/1
торговельний порт»
(84,1), нежитлові приміщення другого поверху будівлі їдальні № 14
(інв. № 078800) площею (108,48)
Частина нежитлового приміщення
6,8 м. Одеса,
УДАІ ГУМВС України в
(інв. № 10310004)
вул. Академіка
Одеській області
Корольова, 5
Частина нежитлового приміщення
6,0 м. Одеса,
УДАІ ГУМВС України в
(інв. № 10310028)
вул. Аеропортів- Одеській області
ська, 27/1
Підсобне приміщення (майстерня
197,4 м. Одеса,
Концерн «Військторгстолярна) літ. Л перший поверх
вул. Амурська, 5 сервіс»
(інв. № 170)

Запланована дата
оцінки
31.03.15

31.03.15
31.03.15

31.03.15

31.03.15
31.03.15

31.03.15
31.03.15

31.03.15
31.03.15

1
2
3

4

5

6
7

8
9
10

11

12

Балансоутримувач

Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є:
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270
та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за
№ 1096/19834 (далі – Положення), документація подається претендентом в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що
містяться в конверті. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 2 до Положення); копія установчого
документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів,
які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення
оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт
з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної
ділянки), завірені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;
інформація про претендента (документ, який містить відомості про
претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого
досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та
додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі
подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання
робіт, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.
Пропозиції щодо терміну виконання робіт слід зазначати в єдиній
одиниці виміру – календарних днях.
У випадку неукладення договору на проведення оцінки з переможцем конкурсу або його відмови від виконання робіт за договором на
підставі п. 3.7 Положення комісія може визначати учасника конкурсу, з
яким може бути укладено договір на проведення оцінки майна.
Конкурсну документацію слід подавати до РВ ФДМУ по Одеській області за 4 робочих дні до дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113.
Конкурс відбудеться об 11.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації у кімн. 503. Місцезнаходження комісії:
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1110,
телефони: (048) 731-50-28, 731-50-39.

1 квітня 2015 року

Запланована дата
оцінки
м. Одеса, вул. Льва Одеське обласне управ- 31.03.15
Симиренка, 33б
ління водних ресурсів
м. Іллічівськ,
ДП «Адміністрація Іллічів- 31.03.15
вул. Праці, 6
ського морського порту»
м. Одеса,
«Укрінтеравтосервіс» 31.03.15
вул. Одарія, 2
м. Іллічівськ,
Одеський національний 31.03.15
вул. Праці, 15
морський університет
м. Одеса, вул. Ка- Одеська національна 31.03.15
натна, 112
академія харчових
технологій

Пло- Адреса об’єкта
ща, м2
оцінки

Найменування об’єкта оцінки

1 Два складських приміщення

190,0

2 Частина нежитлового приміщення (холу
інженерного корпусу ІВЦ), інв. 5443
3 Нежитлове приміщення будівлі контроль
но-технічного пункту (інв. № 103020)
4 Нежитлове приміщення буфету учбового корпусу коледжу (інв. № 100001)
5 Частина нежитлового приміщення вестибуля на першому поверсі будівлі учбового корпусу «В» (інв. № 01010067)

2,0
35,6
45,1
7,5

Балансоутримувач

 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
Пло- Адреса об’єкта Балансоутримувач
ща, м2 оцінки

1 Службово-побутове приміщення
12,35 м. Ізмаїл,
№ 4 в будівлі блоку службововул. Щорса, 2
побутового приміщень (інв. № 944)
на території ППК-2
2 Нежитлові приміщення першого
80,45 Одеська обл.,
поверху будівлі аптеки
м. Роздільна,
вул. Привокзальна, 3
3 Нежитлові приміщення на пер66,2 м. Одеса,
шому поверсі в будівлі дев’яти
вул. Новосельповерхового гуртожитку (інв.
ського, 74/76
№ 10310005)
4 Ділянка даху двоповерхової будівлі 10,2 м. Одеса,
(інв. № 10300012)
вул. Ольгіївська, 3/5
5 Нежитлове вбудоване примі6,6 Одеська обл.,
щення № 9
м. Ізмаїл,
вул. Кишинівська, 3
6 Частина приміщення першого рів- 4,0 м. Одеса,
ня вхідного павільйону Одеського
вул. Приморморського вокзалу
ська, 6

31.03.15

Запланована дата
оцінки
Вбудовані приміщення на пер- 1 716,8 Одеська обл.,
Ренійський морський торго- 31.03.15
шому поверсі в будівлі складу
м. Рені, вул. Дунай- вельний порт
№ 5 (інв. № 898)
ська, 188
Нежитлові приміщення № 5, 6 50,0 м. Одеса, Тирас- Державна судноплавна
31.03.15
у боксі № 54 одноповерхової
польське шосе, 22а компанія «Чорноморське
будівлі СТО, літ. «А»
морське пароплавство»
Відокремлена частина не2,0 м. Одеса,
Одеська залізниця
31.03.15
житлового приміщення в
вул. Степна, 2
прибудові до адміністративнопобутової будівлі
Нежитлове приміщення 3-го
72,9 м. Одеса, вул. При- Одеська залізниця
31.03.15
поверху (12,9) та частина даху
вокзальна, 2
(60,0) будівлі пасажирського
вокзалу Одеса – Головна (інв.
№ 11004)
Нежитлові приміщення № 9,
70,0 Одеська обл.,
База ресурсного забез31.03.15
10, 11, 12
Ананьївський р-н, печення та аварійнос. Жеребкове
рятувальних робіт державної
служби України з надзвичайних ситуацій
Частина покрівлі гуртожитку
10,0 м. Одеса, пров.
Одеська національна акаде- 31.03.15
Шампанський, 2
мія харчових технологій
Нежитлове приміщення 2-го
34,85 м. Одеса, Митна
Одеська філія Державного
31.03.15
поверху двоповерхової будівлі
площа, 1
підприємства «Адміністрація
поста ЕЦГазового парку (інв.
морських портів України»
№ 072568)
(адміністрація Одеського
морського порту)
Частина приміщення вестибу2,0 м. Одеса, вул. Дво- Одеський національний уні- 31.03.15
ля головного корпусу
рянська, 2
верситет ім. Мечникова
Нежитлове приміщення пер30,7 м. Одеса,
Одеській юридичний інсти- 31.03.15
шого поверху двоповерхової
вул. пров. Сабан- тут національного універсибудівлі їдальні
ський, 4
тету внутрішніх справ
Нежитлові приміщення 1-го
93,95 65078, м. Одеса, Одеський науково-дослідний 31.03.15
поверху 4-поверхового
вул. Космонавта проектний інститут земадмінбудинку та асфаль
тів, 34
леустрою
тований майданчик
Частина вестибуля другого
3,0 Одеська обл., Ові- Головне Управління міндохо- 31.03.15
поверху 4-поверхової
діопольський р-н, дів в Одеській області
адмінбудівлі
смт Овідіополь,
вул. Т. Шевченка, 214
Частина приміщення техніч3,0 м. Одеса, вул. Но- Вищий навчальний заклад
31.03.15
ного поверху 9-поверхової
восельського,
«Одеська державна академія
будівлі гуртожитку (інв.
74/76
технічного регулювання
№ 10310005)
та якості»
Адреса об’єкта
оцінки

№
з/п

№ Найменування об’єкта оцінки
з/п

 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
№
ПлоНайменування об’єкта оцінки
з/п
ща, м2

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. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.

7 Нежитлові приміщення першого
поверху головного корпусу

12,0 м. Одеса,
вул. Канатна, 99
8 Нежитлові приміщення цокольного 151,3 м. Одеса,
поверху в будівлі їдальні (інв.
просп. Шевчен№ 122273)
ка, 1
9 Частина нежитлового приміщення 2,0 м. Одеса,
будівлі пасажирського вокзалу
Привокзальна
Одеса-Головна
площа, 2
10 Виділена частина фойє бу2,0 м. Одеса,
дівлі учбового корпусу (інв.
вул. Канатна, 8
№ 101040680)
11 Приміщення аптеки на першому по- 112,4 м. Одеса,
версі будівлі кардіоревматологічного
вул. Пастера, 9
центру «Міська клінічна лікарня № 9
ім. професора Мінакова О. І.»
12 Приміщення 4-поверхового учбо3,9 м. Одеса,
вого корпусу № 2, підвальне привул. Дідріхсоміщення 4-поверхового учбового
на, 8
корпусу № 3, інв. № 10310002
13 Нежитлові приміщення 2 кабінетів 33,9 м. Южний,
на 3-му поверсі будівлі ЦПУ ПРР-2
Одеська обл.,
МТП Южний, інв. № 1209
МТП Южний
14 Виробничі приміщення в однопо- 33,5 м. Одеса,
верховій будівлі (інв. № 19)
вул. Мечнікова, 132
15 Нежитлові приміщення на 1-му та 109,8 м. Іллічівськ,
3-му поверхах у будівлі
смт Олександрівка., вул. Перемоги, 93
16 Нежитлові приміщення в одно13,4 м. Одеса,
поверховому технічному корпусі
Фонтанська доООДТРК
рога, 3

ДП «Ізмаїльський морський
торговельний порт»

Запланована дата
оцінки
31.03.15

Державне підприємство «Укр- 31.03.15
трансфармація»
Вищий навчальний заклад
«Одеська державна академія
технічного регулювання та
якості»
ДПТНЗ «Одеський професійний ліцей морського
транспорту»
Ізмаїльська об’єднана державна податкова інспекція
Одеської області Державної
податкової служби
Одеська філія Державного
підприємства «Адміністрація морських портів України»
(адміністрація Одеського
морського порту)
Одеський державний аграрний університет

31.03.15

Одеський національний політехнічний університет

31.03.15

Одеська залізниця

31.03.15

31.03.15
31.03.15

31.03.15

31.03.15

Одеська національна морська 31.03.15
академія
Одеський національний медичний університет

31.03.15

Одеська національна морська 31.03.15
академія
Державне підприємство
31.03.15
«Морський торговельний
порт «Южний»
Одеський науково-дослідний 31.03.15
інститут телевізійної техніки
Державний навчальний заклад «Іллічівський професійний судноремонтний ліцей»

31.03.15

Одеська обласна державна
телерадіокомпанія

31.03.15

Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є:
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270
та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за
№ 1096/19834 (далі – Положення), документація подається претендентом в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що
містяться в конверті. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 2 до Положення); копія установчого
документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які
працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та
підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде
додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна
(експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про
оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки), завірені
їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів
оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого
претенденту Фондом державного майна України; інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його
досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів,
які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з
незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання
робіт, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.
Пропозиції щодо терміну виконання робіт слід зазначати в єдиній
одиниці виміру – календарних днях.
У випадку неукладення договору на проведення оцінки з переможцем конкурсу або його відмови від виконання робіт за договором на
підставі п. 3.7 Положення комісія може визначати учасника конкурсу, з
яким може бути укладено договір на проведення оцінки майна.
Конкурсну документацію слід подавати до РВ ФДМУ по Одеській області за 4 робочих дні до дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113.
Конкурс відбудеться об 11.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації у кімн. 503. Місцезнаходження комісії:
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1110,
телефони: (048) 731-50-28, 731-50-39.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 12,2 м2 (балансоутримувач – Сумський державний педагогічний
університет ім. А. С. Макаренка).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Роменська, 87/2.
Мета проведення незалежної оцінки – оренда.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2015.
Термін виконання робіт – 5 календарних днів від дати укладення
договору на проведення незалежної оцінки майна.
 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 65,9 м2 (балансоутримувач – Державний заклад
«Відділкова лікарня ст. Конотоп Південно-Західної залізниці»).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Конотоп, вул. Бориса Олійника, 88.
Мета проведення незалежної оцінки – оренда.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2015.
Термін виконання робіт – 5 календарних днів від дати укладення
договору на проведення незалежної оцінки майна.

 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 145,3 м2 (балансоутримувач – Головне управління
статистики у Сумській області).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Шостка, вул. Горького, 14а.
Мета проведення незалежної оцінки – оренда.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2015.
Термін виконання робіт – 5 календарних днів від дати укладення
договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 29.08.2011 № 1270 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
19.09.2011 за № 1096/19834.
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта, що має
підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів
та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у
Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 19.12.2001 № 2355 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за № 1092/6283; досвіду суб’єкта
оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного
майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого
досвіду у проведенні оцінки подібного майна; письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності до
виконання робіт з оцінки майна; у разі проведення підприємством діяльності, пов’язаної з державною таємницею, спеціального дозволу на
провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, виданого
суб’єкту оціночної діяльності (допусків оцінювачів, які перебувають у
трудових відносинах із суб’єктом оціночної діяльності або залучаються
ним за цивільно-правовими договорами), або дозволу, виданого іншому суб’єкту оціночної діяльності, якого за відповідною угодою буде залучено до виконання робіт, пов’язаних з державною таємницею.
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено здійснення
практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення
конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та
підтвердних документів. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі за встановленою формою; копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів (у тому числі копії посвідчень про підвищення кваліфікації), які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки
та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких
буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їх особистими
підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого
претенденту Фондом державного майна України; інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його
досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів,
які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з
незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента на об’єкт подається окремо у
запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну
виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на
який подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурс відбудеться 22 квітня 2015 року о 10.00 за адресою:
м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 5.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 16 квітня 2015
року (включно).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів
 1. Назва об’єкта оцінки: частина площадки із асфальтобетонним покриттям площею 200,0 м2, реєстровий номер 01034260.53.
ББФЕРЮ034, що перебуває на балансі Тернопільського міжрайонного
управління водного господарства (код за ЄДРПОУ 01034260).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Тернопіль, вул. Текстильна, 30а.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
майна з метою подальшого розрахунку орендної плати.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: –.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.01.2015 –
5 315,00 грн.
Дата оцінки – 31.03.2015.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина площадки із асфальтобетонним покриттям площею 1 000,0 м2, реєстровий номер
01034260.54.ББФЕРЮ035, що перебуває на балансі Тернопільського міжрайонного управління водного господарства (код за ЄДРПОУ 01034260).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Тернопіль, вул. Текстильна, 30а.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
майна з метою подальшого розрахунку орендної плати.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: –.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.01.2015 –
26 572,00 грн.
Дата оцінки – 31.03.2015.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина площадки із асфальтобетонним покриттям площею 700,0 м 2 , реєстровий номер
01034260.56.ББФЕРЮ037, що перебуває на балансі Тернопільського міжрайонного управління водного господарства.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Тернопіль, вул. Текстильна, 30а.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
майна з метою подальшого розрахунку орендної плати.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: –.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.01.2015 –
18 602,00 грн.
Дата оцінки – 31.03.2015.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень господарських
споруд палацово-паркового комплексу 17-18 ст., пам’ятка архітектури національного значення, охоронний номер 663, площею 91,4 м2, що перебуває на балансі Національного заповідника
«Замки Тернопілля».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Тернопільська обл., Збаразький
р-н, смт Вишнівець, вул. Замкова, 5.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
майна з метою подальшого розрахунку орендної плати.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: –.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 31.03.2015 –
12 024,00 грн.
Дата оцінки – 31.03.2015.
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних
документів, що містяться в конверті, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою; копію установчого документа претендента;
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному
складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту
про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а також
копії кваліфікаційних документів оцінювачів; копію сертифіката суб’єкта
оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; інформацію про претендента (документ, який має містити
відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та
особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному
складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у
тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт –
не більше 5 календарних днів.
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Копії документів, що подаються претендентами, мають бути завірені згідно з ДСТУ 4163-2003.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:
до участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності,
виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльності в Україні», яким передбачено
здійснення діяльності з оцінки майна за напрямом – «Оцінка об’єктів у
матеріальній формі» та спеціалізації 1.1. «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них»; які мають відповідну кваліфікацію стосовно оцінки
об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними
документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку реєстрації
фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом ФДМУ від 19.12.2001 № 2355, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за № 1092/6283 (зі змінами);
які мають досвід у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна;
у складі працюють оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, та їх особистого
досвіду у проведенні оцінки подібного майна; за наявності письмової
згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної
діяльності до виконання робіт з оцінки майна.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів, а подана ним конкурсна документація є неповною, комісія
на засіданні приймає рішення щодо недопущення його до участі в
конкурсі. За письмовою заявою претендента підготовлена ним конкурсна документація може бути повернута після затвердження протоколу засідання комісії.
Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення
конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсна документація приймається до 8 квітня 2015 року включно
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, кімн. 604.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться 16 квітня 2015 року о 10.00 у РВ ФДМУ
по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11. Телефон для довідок 52-66-85.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності
№
з/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходження
(індекс, адреса), балансоутримувач (назва, код за ЄДРПОУ,
контактний телефон)
Частина майданчика (інв. № 015139) загальною площею 30,0 м2
за адресою: Харківська обл., м. Люботин, вул. Шевченка, 1п,
що перебуває на балансі Відокремленого підрозділу «Люботинського будівельно-монтажного експлуатаційного управління – 387»
Південної залізниці, 25616920
Частина вестибуля № 19 на першому поверсі одноповерхового
адміністративного будинку загальною площею 5,0 м2 за адресою:
Харківська обл., м. Валки, вул. Карла Лібкнехта, 13, що перебуває
на балансі Управління ДАІ ГУМВС України в Харківській області,
14319053, тел. (057) 707-36-10
Частина коридору № 1 на першому поверсі двоповерхового адміністративного будинку загальною площею 5,0 м2 за адресою:
64309, Харківська обл., м. Ізюм, пров. Георгіївський, 2, що перебуває на балансі Ізюмського МВ (з обслуговування м. Ізюм та Ізюмського району) ГУМВС України в Харківській області, 08676671,
тел. (057) 432-31-72
Нежитлові приміщення – кімн. 1, 2, 3, 4, 5 на другому поверсі
4-поверхового навчального корпусу, пам’ятка архітектури, загальною площею 93,1 м2 за адресою: 61002, м. Харків, вул. Революції,
16, що перебувають на балансі Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова, 02071151,
тел.: (057) 706-15-37, 706-15-54
Нежитлові приміщення – кімн. № 0-24, 0-25 у 5-поверховій будівлі гуртожитку № 1 «Гігант» загальною площею 7,1 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Пушкінська, 79, що перебувають на балансі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», 02071180
Нежитлові приміщення першого поверху (36,8 м2) та приміщення
підвалу (95,4 м2) у будівлі учбового корпусу загальною площею
132,2 м2 за адресою: м. Харків, просп. Московський, 45, що перебувають на балансі Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка, 00493741
Нежитлові приміщення розташовані на 2-му поверсі двоповерхової
частини будівлі лікарні загальною площею 87,0 м2 за адресою:
м. Харків, пров. Балакірєва, 5, що перебувають на балансі Державного лікувально-профілактичного закладу «Центральна клінічна
лікарня Укрзалізниці», 01108202
Нежитлові приміщення в будівлі вокзалу ст. Дергачі (інв.
№ 010293) загальною площею 6,2 м2 за адресою: Харківська обл.,
Дергачівський р-н, м. Дергачі, пл. Привокзальна, 9, що перебувають на балансі відокремленого підрозділу «Харківське будівельномонтажне експлуатаційне управління» державного підприємства
«Південна залізниця», 33605415
Нежитлові приміщення, у т. ч.: приміщення № 5 (33,1 м2), № 6
(16,7 м2) цокольного поверху та приміщення № 8 (12,3 м2) першого поверху двоповерхового блоку «В» чотириповерхової будівлі
(інв. № 1031001) загальною площею 62,1 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Клочківська, 339, що перебувають на балансі
Українського науково-дослідного інституту протезування,
протезобудування та відновлення працездатності, 03191680
Одноповерхова будівля гаражного боксу з підсобними приміщеннями загальною площею 143,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Баварська, 7, що перебуває на балансі Національного університету
цивільного захисту України, 08571363, тел. (057) 715-63-91

Дата
оцінки

Мета проведення
оцінки

21.12.14 Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди
На дату
підписання
наказу

Визначення вартості
об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

На дату
підписання
наказу

Визначення вартості
об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

На дату
підписання
наказу

Визначення вартості
об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

01.05.15 Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди
18.12.14 Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди
01.05.15 Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди
01.04.15 Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди
01.05.15 Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди

На дату
підписання
наказу

Визначення вартості
об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають до РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів.
До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
29.08.2011 № 1270); копія установчого документа претендента; копії
кваліфікаційних документів оцінювачів, копії посвідчень про підвищення
кваліфікації оцінювачів за напрямами, які працюють у штатному складі і
яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку
майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; інформація
про претендента (документ, який містить відомості про претендента
щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи
оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна,
тощо); опис підтвердних документів; один конверт.
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,
який повинен становити не більше 5 днів для об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання в повному обсязі необхідної документації
та інформації про об’єкт оцінки).
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній
одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по
кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що
містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться об 11.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації у РВ ФДМУ по Харківській області за адресою:
61024, м. Харків, вул. Гуданова,18, 4-й поверх, кімн. 405. Тел.
для довідок (057) 705-18-57.
Документи на участь у конкурсі подаються до відділу службового діловодства РВ ФДМУ по Харківській області за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18, 3-й поверх, кімн. 308 за чотири робочих дні до
оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності
І. Об’єкти відчуження.
Термін
виконання
робіт, календарних
днів
1 Головне управління
Автомобіль ИЖ 2715, 61088,
На дату Визначення вартості
5
Міндоходів в Харківській рік випуску – 1994 м. Харків, укла- об’єкта для відобласті, тел. 702-85-33,
вул. Клап- дення чуження шляхом
факс 702-85-33
цова, 25 дого- продажу
вору
Замовник оцінки: Головне управління Міндоходів в Харківській області.
Оплата буде здійснена після продажу автомобілів за рахунок покупця.
2 Красноградська ОДПІ Автомобіль ВАЗ
63304,
На дату Визначення вартості
5
м. Харкова Головного 2107, рік випуску – м. Красно- укла- об’єкта для відуправління Міндоходів 1998, реєстраційний град вул. дення чуження шляхом
в Харківській області, номер 44-48 ХАВ
Королен- дого- продажу
тел.: (057) 447-23-06,
ка, 85
вору
факс (057) 447-23-06
3 Красноградська ОДПІ Автомобіль ВАЗ
63304,
На дату Визначення вартості
5
м. Харкова Головного 21053, рік випуску – м. Крас- укла- об’єкта для відуправління Міндоходів 1999, реєстраційний ноград,
дення чуження шляхом
в Харківській області, номер АХ 53-13 АО вул. Коро- дого- продажу
тел. (057) 447-23-06,
ленка, 85 вору
факс (057) 447-23-06
4 Красноградська ОДПІ Автомобіль ВАЗ
63304,
На дату Визначення вартості
5
м. Харкова Головного 21053, рік випуску – м. Крас- укла- об’єкта для відуправління Міндоходів 1999, реєстраційний ноград,
дення чуження шляхом
в Харківській області, номер 49-85 ХАВ
вул. Коро- дого- продажу
тел. (057) 447-23-06,
ленко, 85 вору
факс (057) 447-23-06
Замовник оцінки: Красноградська ОДПІ м. Харкова Головного управління Міндоходів в Харківській області.
Оплата буде здійснена після продажу автомобілів за рахунок покупця.
№
з/п

Замовник оцінки

Найменування
об’єкта оцінки

Місцезнаходження Дата
(індекс, оцінки
адреса)

Мета проведення
оцінки

ІІ. Об’єкти оренди.
№ Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходження (індекс, адреса), Дата Мета проведення
з/п
балансоутримувач (назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
оцінки
оцінки
1 Нежитлові приміщення – кімн. 40, 42, 46, 47а на першому поверсі
На дату Визначення
2
5-поверхової будівлі гуртожитку загальною площею 100,2 м за адрепідпи- вартості об’єкта
сання оренди з метою
сою: м. Харків, вул. Цілиноградська, 44, що перебувають на балансі
Харківського коледжу Державного університету телекомунікацій,
наказу передачі в оренду
38898340, тел.: (057) 731-30-63, (050) 303-82-67
2 Нежитлові приміщення – кімн. 7, 12 на третьому поверсі 3-поверхового 06.03.15 Визначення варлабораторного корпусу загальною площею 49,8 м2 за адресою:
тості об’єкта з метою продовження
м. Харків, вул. Мироносицька, 25, що перебувають на балансі
Державної установи «Державний науково-дослідний і проектний
договору оренди
інститут основоної хімії», 00209740, тел. 700-48-25
3 Частина нежитлового приміщення вестибуля на другому поверНа дату Визначення варсі 5-поверхової будівлі учбового корпусу В (інв. № 82815), площею
підпи- тості об’єкта з
15,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Блюхера, 2, що перебуває на балан- сання метою погодження
наказу орендної плати
сі ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 02125585, тел. 700-35-14
4 Частина холу № 2 на першому поверсі двоповерхової будівлі
На дату Визначення
адміністративно-побутового комплексу загальною площею 2,0 м2
підпи- вартості об’єкта
сання оренди з метою
за адресою: м. Харків, просп. 50-річчя СРСР, 27, що перебуває на
балансі Харківського національного університету внутрішніх справ,
наказу передачі в оренду
08571096, тел. (057) 739-81-81
5 Нежитлові приміщення – кімн. 52, 36 у підвалі двоповерхової адмініНа дату Визначення
стративної будівлі загальною площею 49,4 м2 за адресою: м. Харків,
підпи- вартості об’єкта
вул. Раднаркомівська, 13, що перебувають на балансі Палацу культури сання оренди з метою
наказу передачі в оренду
УМВС України в Харківській області, 23315491, тел. 706-30-81
6 Частина приміщення № 2 на другому поверсі 4-поверхової з підвалом На дату Визначення
адміністративної будівлі загальною площею 6,3 м2 за адресою: м. Хар- підпи- вартості об’єкта
ків, вул. Шевченка, 26, що перебуває на балансі Управління ДАІ ГУМВС сання оренди з метою
України в Харківській області, 14319053, тел. (057) 707-35-13
наказу передачі в оренду
7 Частина нежитлового приміщення на другому поверсі 9-поверхової будів- На дату Визначення
2
лі гуртожитку № 3 загальною площею 4,0 м за адресою: 62483, Харківпідпи- вартості об’єкта
ська обл., Харківський р-н, с. Комуніст, учбове містечко ХНАУ ім. В. В. До- сання оренди з метою
кучаєва, що перебуває на балансі Харківського національного аграрного наказу передачі в оренду
університету ім. В. В. Докучаєва, 00493764, тел. (057) 709-03-00
8 Частина нежитлового приміщення на першому поверсі (перехід між
На дату Визначення
гуртожитками № 3 та № 4) 9-поверхової будівлі гуртожитку № 3, інв.
підпи- вартості об’єкта
№ 1030023, загальною площею 4,0 м2 за адресою: Харківська обл.,
сання оренди з метою
Харківський р-н, с. Комуніст, учбове містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, наказу передачі в оренду
що перебуває на балансі Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, 00493764, тел. (057) 709-03-00
9 Нежитлові приміщення напівпідвалу 5-поверхової будівлі гуртожитку № 1 30.04.15 Визначення вар«Гігант», (інв. № 1032000237, літ. «Б-5» згідно з техпаспортом) загальною
тості об’єкта з меплощею 396,6 м2 за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 79, що перебутою продовження
вають на балансі Національного технічного університету «ХПІ», 02071180
договору оренди
10 Нежитлові приміщення – складське приміщення № 1/11 (109,5 м2), № 1/2 01.04.15 Визначення вар2
2
(74,4 м ), складське приміщення № 3 (281,1 м ), складське приміщення
тості об’єкта з ме4/1 (89,4 м2), складське приміщення № 7/1 (39,9 м2) загальною площею
тою продовження
договору оренди
594,3 м2 за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 114, що перебувають на
балансі Відокремленого підрозділу «Харківське будівельно-мотажне експлуатаційне управління» ДП «Південна залізниця», 33005415, тел. 724-22-25
11 Частина нежитлового приміщення в холі другого поверху 4-поверхового 18.05.15 Визначення вархімічного корпусу загальною площею 11,4 м2 за адресою: м. Харків,
тості об’єкта з мевул. Блюхера, 4, що перебуває на балансі Національного фармацевтичтою продовження
ного університету, тел. 706-35-81
договору оренди
12 Частина нежитлового приміщення в холі другого поверху 4-поверхового 18.05.15 Визначення вархімічного корпусу загальною площею 11,3 м2 за адресою: м. Харків,
тості об’єкта з мевул. Блюхера, 4, що перебуває на балансі Національного фармацевтичтою продовження
ного університету, тел. 706-35-81
договору оренди
13 Нежитлове приміщення на 1-му поверсі 4-поверхової будівлі учбового 23.04.15 Визначення варкорпусу № 1 (літ. «А-4») загальною площею 62,9 м2 за адресою: м. Хартості об’єкта з меків, майдан Феєрбаха, 8, що перебуває на балансі Української державтою продовження
ної академії залізничного транспорту, 01116472, тел. 732-28-75
договору оренди
14 Основні засоби (будівлі та споруди – 37 од., устаткування, обладнання,
30.04.15 Визначення вармеблів та інвентарю – 286 од.), інші необоротні матеріальні активи, нематості об’єкта з метеріальні активи, оборотні матеріальні засоби (запаси) цілісного майнового
тою продовження
комплексу Бази відпочинку «Росінка» – структурного підрозділу ВАТ «Харків
договору оренди
ський електротехнічний завод «Укрелектромаш», вартість якої не увійшла
до статутного капіталу акціонерного товариства під час корпоратизації,
за адресою: Харківська обл., Вовчанський р-н, с. Революційне, що перебуває на балансі ТОВ фірма «Інстрок ЛТД» , 14082591, тел. (057) 338-72-74

По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають до РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів.
До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
29.08.2011 № 1270); копія установчого документа претендента; копії
кваліфікаційних документів оцінювачів, копії посвідчень про підвищення
кваліфікації оцінювачів за напрямами, які працюють у штатному складі і
яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку
майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; інформація
про претендента (документ, який містить відомості про претендента
щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи
оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна,
тощо); опис підтвердних документів; один конверт.
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,
який повинен становити не більше 5 днів для об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання в повному обсязі необхідної документації
та інформації про об’єкт оцінки).
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній
одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по
кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що
містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться об 11.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації у РВ ФДМУ по Харківській області за адресою:
61024, м. Харків, вул. Гуданова,18, 4-й поверх, кімн. 405. Тел.
для довідок (057) 705-18-57.
Документи на участь у конкурсі подаються до відділу службового діловодства РВ ФДМУ по Харківській області за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18, 3-й поверх, кімн. 308 за чотири робочих дні до
оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Херсонській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки державного майна
 1. Об’єкт оцінки: частина даху загальною площею 25,0 м2 та
частина технічного поверху загальною площею 4,0 м2 в будівлі
навчального корпусу № 1 (головний корпус), що перебувають на
балансі Херсонського державного університету, за адресою: м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.03.2015.
 2. Об’єкт оцінки: частина нежитлового приміщення площею
7,1 м2 на першому поверсі 5-поверхової адміністративної будівлі
за адресою: м. Херсон, вул. І. Кулика, 143а, що перебуває на балансі
Державної фіскальної служби України та в оперативному управлінні
ДПІ у м. Херсоні ГУ ДФС у Херсонській області.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.03.2015.
Звіти про оцінку мають бути прошиті (прошнуровані), пронумеровані, скріплені підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності –
суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію
в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ
від 29.08.2011 № 1270 «Про затвердження Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності», зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 19.09.2011 за № 1096/19834), а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; копію установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів (у тому числі копії посвідчень про підвищення кваліфікації),
які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення
оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності,
виданого претенденту Фондом державного майна України; інформацію
про претендента (документ, який містить відомості про претендента
щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи
оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна,
тощо); конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, та терміну виконання
робіт у календарних днях (не більше 5 днів).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»,
а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурсна документація приймається до 14.00 за чотири робочих
дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою:
м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 236.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться о 14.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації в РВ ФДМУ по Херсонській області за адресою:
м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 236, телефон для довідок
(0552) 22-44-44.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для переукладення договору оренди.
 Назва об’єкта оцінки № 1: вбудовані приміщення площею
99,57 м2 на першому поверсі адміністративного корпусу № 2.
Балансоутримувач – Державне підприємство спиртової та лікерогорілчаної промисловості «Укрспирт».
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., Кам’янецьПодільський р-н, с. Довжок, вул. Унявко, 1.
Запланована дата оцінки – 31.03.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для укладення договору оренди.
 Назва об’єкта оцінки № 2: частина вбудованого приміщення
вестибуля площею 2,0 м2 на першому поверсі адміністративної
будівлі.
Балансоутримувач – 1-й Державний пожежно-рятувальний загін
Головного управління ДСУ з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій
області.
Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельницький, вул. Героїв Чорнобиля, 1/2.
Запланована дата оцінки – 31.03.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.
 Назва об’єкта оцінки № 3: вбудоване нежитлове приміщення
на першому поверсі будівлі гуртожитку площею 22,91 м2.
Балансоутримувач – Старокостянтинівський професійний ліцей.
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, вул. І. Франка, 35.
Запланована дата оцінки – 31.03.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для продовження договору оренди.
 Назва об’єкта оцінки № 4: частина вбудованого приміщення
площею 2,0 м2 на першому поверсі адмінбудівлі.
Балансоутримувач – Хмельницька дирекція УДППЗ «Укрпошта».
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Славута,
вул. Соборності, 32.
Запланована дата оцінки – 31.03.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.
 Назва об’єкта оцінки № 5: частина вбудованого приміщення
площею 6,0 м2 на другому поверсі адмінбудівлі.
Балансоутримувач – Головне управління статистики у Хмельницькій області.
Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 36.
Запланована дата оцінки – 31.03.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.
 Назва об’єкта оцінки № 6: частина вбудованого приміщення
площею 7,1 м2 на другому поверсі адмінбудівлі.
Балансоутримувач – Головне управління статистики у Хмельницькій області.
Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 36.
Запланована дата оцінки – 31.03.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.
 Назва об’єкта оцінки № 7: вбудоване приміщення загальною
площею 17,4 м2 (у т. ч. 3,8 м2 – площа загального користування)
на 4-му поверсі адмінбудівлі.
Балансоутримувач – Хмельницький філіал ДП «Державний науководослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція»
Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельницький, вул. Свободи, 37.
Запланована дата оцінки – 31.03.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до конкурсної
комісії конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом
підтвердних документів, що містяться у конверті. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270); копія установчого
документа претендента; копії документів, що підтверджують кваліфікацію оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до
проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди
оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого Фондом державного майна
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України; інформація про претендента, в якій зазначаються досвід роботи, кваліфікація та особистий досвід роботи оцінювачів, які працюють у
його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки
майна, у тому числі подібного майна, тощо; один конверт із зазначенням
адреси учасника конкурсу; пропозиції щодо умов оплати відповідно до
калькуляції витрат (подаються у запечатаному конверті).
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу – практичний досвід з
визначення ринкової вартості подібного майна.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання
робіт (у календарних днях). До уваги приймаються пропозиції, в яких
строк виконання робіт з оцінки об’єктів нерухомого майна не перевищує 5 днів.
Конкурс відбудеться о 10.00 через 14 днів після опублікування інформації у РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою:
м. Хмельницький, вул. Соборна, 75.
Документи приймаються за вказаною вище адресою за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу (включно).
Телефон для довідок (0382) 79-56-16.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
№
Пло- Адреса об’єкта
Назва об’єкта оцінки
Балансоутримувач
з/п
ща, м2
оцінки
1 Нежитлове приміщення
21,0 м. Черкаси,
ДП «Черкаський державний
четвертого поверху чотирибульв. Шевчен- науково-дослідний інститут технікоповерхової адмінбудівлі
ка, 205
економічної інформації в хімічній
промисловості»
2 Окремо визначене примі24,9 м. Черкаси,
ДП «Черкаський державний
щення першого поверху чобульв. Шевчен- науково-дослідний інститут технікотириповерхової адмінбудівлі
ка, 205
економічної інформації в хімічній
промисловості»
3 Приміщення № 128 на пер- 31,9 Черкаська обл., Управління Державної казначейської
шому поверсі будинку
м. Монастирище, служби України у Монастирищенвул. Леніна, 103 ському районі Черкаської області
4 Частина нежитлового примі- 53,0 Черкаська обл., Черкаська регіональна філія ДП
щення другого поверху двом. Монастирище, «Центр державного земельного
поверхової цегляної будівлі
вул. Гагаріна, 4 кадастру»

Дата
оцінки
31.03.15

31.03.15

31.03.15
31.03.15

 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
№
Назва об’єкта оцінки
з/п
1 Частина приміщення вестибуля на 3-му поверсі
навчального корпусу № 1;
частина приміщення вестибуля на 5-му поверсі
навчального корпусу №1;
частина приміщення вестибуля на 7-му поверсі
навчального корпусу № 1;
частина приміщення вестибуля на 1-му поверсі
навчального корпусу № 4

Пло- Адреса об’єкта БалансоутриДата
ща, м2
оцінки
мувач
оцінки
2,0; м. Черкаси,
Черкаський
31.03.15
бульв. Шевчен- державний
технологічний
2,0; ка, 460
університет
2,0;
2,0

Вимоги до претендентів на участь у конкурсі:
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ вiд 29.08.2011 № 1270, документація подається претендентом в запечатаному конверті з описом
підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті потрібно
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 2 до Положення); копія установчого
документа претендента; копії квалiфiкацiйних документів оцінювачів,
якi працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову
оцінку земельної ділянки); письмові згоди оцiнювачiв, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна
(експертну грошову оцінку земельної ділянки) та підписання звіту про
оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки), завiренi
їхнiми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів
оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого
претенденту Фондом державного майна України; інформація про претендента (документ, який мiстить вiдомостi про претендента щодо його
досвiду роботи, квалiфiкацiї та особистого досвiду роботи оцiнювачiв,
якi працюють у його штатному складi та додатково залучаються ним, з
незалежної оцiнки майна, у т. ч. подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робiт, калькуляцiї
витрат, пов’язаних з виконанням робiт, а також терміну виконання
робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про
проведення конкурсу.
Конкурсну документацію слід подавати до РВ ФДМУ по Черкаськiй
області за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205.
Останнiй день подання заяв – 17 квітня 2015 року.
Конкурс відбудеться 23 квітня 2015 року в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка,
205, тел. 37-29-71.

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення другого поверху
адміністративної будівлі (літ. АІІ) загальною площею 32,1 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Чернівецька обл., Кельменецький р-н,
смт Кельменці, вул. О. Довженка, 9.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Чернівецькій
області (м. Чернівці, вул. Головна, 249а), тел. 58-13-55.
Мета проведення незалежної оцінки: передача в оренду.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів): 1 од. (вбудовані приміщення другого поверху адміністративної будівлі (літ. АІІ) загальною площею 32,1 м2).
Балансова залишкова вартість основних засобів: 0,0 грн. станом
на 28.02.2015.
Розмір земельної ділянки: 0,0716 га, розмір земельної ділянки під
об’єктом оренди пропорційний площі будівлі.
Місце розташування земельної ділянки: Чернівецька обл., Кельменецький р-н, смт Кельменці, вул. О. Довженка, 9.
Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування будівель та споруд управління статистики у Кельменецькому районі (державний акт на право постійного користування земельною ділянкою
серії ЯЯ № 350340 від 04.12.2006).
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 92 822,24 грн. або
129,64 грн./м2.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовна
дата оцінки – 28.02.2015.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
29.08.2011 № 1270 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
19.09.2011 за № 1096/19834.
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що має
підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів
та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у
Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 19.12.2001 № 2355 і зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за № 1092/6283 (зі змінами);
досвіду суб’єктів оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, та
їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна; письмової
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згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної
діяльності до виконання робіт з оцінки майна.
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено здійснення
практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Чернівецькій області конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції
та підтвердних документів. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 2 до
Положення); копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких
буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом
до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
завірені їхніми особистими підписами (у тому числі тих, що працюють за
сумісництвом); копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого
претенденту Фондом державного майна України; інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його
досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів,
які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з
незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання
робіт у календарних днях, який не перевищує 5 календарних днів.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу персоналу та
організаційного забезпечення РВ ФДМУ по Чернівецькій області (м.
Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, каб. 5) до 16.45 10.04.2015.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб‘єктів оціночної діяльності»,
а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурс відбудеться 16 квітня 2015 р. о 10.00 у РВ ФДМУ по
Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці,
21а. Телефон для довідок (0372) 55-44-84.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
№
Назва об’єкта оцінки
з/п
1 Будівля складу

ПлоМісцезнаходження Дата
Балансоутримувач
ща, м2
об’єкта
оцінки
510,9 ДП «Прилуцьке лісове гос- 17500, Чернігівська 31.03.15
подарство»
обл., м. Прилуки,
пров. Фрунзе, 28
2 Будівля колишньої полкової канце- 399,9 Національний архітектур м. Чернігів, Вал,
31.03.15
лярії, пам’ятка культурної спадщино-історичний заповідник вул. Горького, 4а
ни національного значення
«Чернігів стародавній»

Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей
оренди.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до вимог Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011
№ 1270 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2011
за № 1096/19834.
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі з відбору суб’єктів
оціночної діяльності передбачена наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцінки, що
має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
та суб’єктів оціночної діяльності; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у
проведенні оцінки майна, зокрема, подібного майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна; письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено
суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності,
виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено
здійснення діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, яка подається в запечатаному конверті з описом
підтвердних документів, що містяться в конверті. До підтвердних документів, поданих на конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
№ 1270 від 29.08.2011); копія установчого документа претендента;
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному
складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту
про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а також
копії кваліфікаційних документів оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта
оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна
України; інформація про претендента (документ, який містить відомості
про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та
додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі
подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт
(зазначається в єдиній одиниці виміру – календарних днях). Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться о 15.00 через 14 днів після опублікування
цієї інформації у РВ ФДМУ по Чернігівській області за адресою:
м. Чернігів, просп. Миру, 43.
Конкурсну документацію слід подавати до загального відділу РВ
ФДМУ по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Чернігів, просп.
Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
№
Назва об’єкта оцінки
з/п
1 Нежитлові приміщення
будівлі відділення поштового зв’язку
2 Нежитлові приміщення
будівлі відділення поштового зв’язку № 30
3 Частина нежитлових приміщень будівлі відділення
поштового зв’язку
4 Частина нежитлових приміщень будівлі відділення
поштового зв’язку
5 Частина нежитлових приміщень будівлі відділення
поштового зв’язку
6 Нежитлові приміщення
будівлі гаража
7 Нежитлова будівля;
гараж-прибудова

ПлоБалансоутримувач
ща, м2
40,7 Чернігівська дирекція
УДППЗ «Укрпошта»

Дата
оцінки
14032, м. Чернігів, вул. До- 31.03.15
ценка, 25а

57,9 Чернігівська дирекція
УДППЗ «Укрпошта»

14030, м. Чернігів, вул. 50 31.03.15
років СРСР, 8

19,5 Чернігівська дирекція
УДППЗ «Укрпошта»

31.03.15

19,8

31.03.15

16,0
156,1

44,2;
251,0

Місцезнаходження об’єкта

15443, Чернігівська обл.,
Семенівський р-н, с. Костобобрів, вул. Шкільна, 5
Чернігівська дирекція
15452, Чернігівська обл.,
УДППЗ «Укрпошта»
Семенівський р-н, с. Погорільці, вул. Л. Українки, 4
Чернігівська дирекція
15410, Чернігівська обл.,
УДППЗ «Укрпошта»
Семенівський р-н, с. Тимо
новичі, вул. Перемоги, 5
Ніжинське міжрайонне управ- м. Ніжин, вул. Коцюбинління водного господарства ського, 1в
Деснянського басейнового
управління водних ресурсів
Коропська районна дер16200, Чернігівська обл.,
жавна лікарня ветеринарної смт Короп, вул. Заводмедицини
ська, 88

31.03.15
31.03.15

31.03.15

Продовження таблиці
№
ПлоНазва об’єкта оцінки
Балансоутримувач
з/п
ща, м2
8 Нежитлова будівля складу 67,0 Коропська районна державна лікарня ветеринарної
медицини

Місцезнаходження об’єкта
16200, Чернігівська обл.,
смт Короп, вул. Заводська, 88

Дата
оцінки
31.03.15

Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей
оренди.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до вимог Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011
№ 1270 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2011
за № 1096/19834.
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі з відбору суб’єктів
оціночної діяльності передбачена наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцінки, що
має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
та суб’єктів оціночної діяльності; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у
проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна; переліку оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна; письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено
суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності,
виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено
здійснення діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, яка подається в запечатаному конверті з описом
підтвердних документів, що містяться в конверті. До підтвердних документів, поданих на конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ № 1270 від
29.08.2011); копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде
залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом
до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних
документів оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності,
виданого претенденту Фондом державного майна України; інформація
про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо
його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним,
з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт
(зазначається в єдиній одиниці виміру – календарних днях). Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться о 15.00 через 14 днів після опублікування
цієї інформації у РВ ФДМУ по Чернігівській області за адресою:
м. Чернігів, просп. Миру, 43.
Конкурсну документацію слід подавати до загального відділу РВ
ФДМУ по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Чернігів, просп.
Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою погодження договору
оренди (за заявою від сторонньої організації).
№
Назва об’єкта оцінки
Площа, м2
Адреса об’єкта оцінки
з/п
1 Нежитлове приміщення
11,1
м. Київ, вул. Саксаганського, 1
2 Частина даху та техніч12,0
м. Київ, вул. Верхня, 3
ного поверху
(у т. ч. 5,0 та 7,0)
3 Частина даху та техніч9,5
м. Київ, вул. Верхня, 3
ного поверху
(у т. ч. 5,0 та 4,5)

Балансоутри- Дата
мувач
оцінки
ДП «АРЗПАК» 31.03.15
ДП «Еко»
31.01.15
ДП «Еко»

31.01.15

 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Орієнтовна дата
оцінки
1 Нежитлове
44,0
м. Київ, вул. Неми Міністерство освіти і науки Укра- 31.03.15
приміщення
ровича-Данченка, 2 їни, Київський національний університет технологій та дизайну
2 Частина вежі та
9,7
м. Київ, вул. КасіГоловне управління державної
31.03.15
технічного при- (у т. ч. 2,0 та 7,7) яна, 7
служби України з надзвичайних
міщення
ситуацій у м. Києві
3 Нежитлове
207,2
м. Київ, вул. Турге- Головне управління статистики 31.03.15
приміщення
нєвська, 71 – 75
у м. Київі
4 Частина не1,5
м. Київ, вул. Іллін- Національний університет
31.03.15
житлового приська, 9
«Києво-Могилянська академія»
міщення

№ Назва об’єкта
з/п
оцінки

Площа, м2

Адреса об’єкта
оцінки

Балансоутримувач

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

ПлоАдреса об’єкта оцінки
ща, м2
22,2 м. Київ, вул. Мельникова, 36
4,0 м. Київ, вул. Ломоносова, 35
75,0 м. Київ, вул. Фролівська, 4
42,2 м. Київ, вул. Сімферопольська, 8
70,3 м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 6б

Балансоутримувач
Київський національний університет
ім. Т. Шевченка
Київський національний університет
ім. Т. Шевченка
Київське казенне експериментальне
протезно-ортопедичне підприємство
ДЗ «Вузлова лікарня № 1 ст. Дарниця»
ДТГО «Південно-Західна залізниця»
Державна фінансова інспекція України

Дата
оцінки
28.02.15
28.02.15
28.02.15
28.02.15
31.12.14

Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по м. Києву конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі (за встановленою формою); копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди
оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми
особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності,
виданого претенденту Фондом державного майна України; інформація
про претендента (документ, який містить відомості про претендента
щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються
ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання
робіт, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.
Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному
конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На
конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 30 квітня 2015 р.».
Конкурс відбудеться 30 квітня 2015 р. об 11.00 у РВ ФДМУ
по м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для
довідок 281-00-32.
Документи приймаються до 12.30 27 квітня 2015 р. за адресою:
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок 281-00-32.
Продовження рубрики на стор. 15

№ 13 (862)

11
ДО УВАГИ ОЦІНЮВАЧІВ
Управління з питань оцінки майна та професійної оціночної діяльності, т. 200-32-42
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

Продовження додатка

НАКАЗ
24.03.2015

м. Київ

№
з/п

№ 406

Прізвище, ім’я та по батькові

Про поновлення дії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів
Відповідно до частини шостої статті 16 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні» у зв’язку з підвищенням кваліфікації оцінювачами, що зареєстровані в Державному реєстрі оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, НАКАЗУЮ:
1. Поновити дію кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів відповідно до поданої інформації про підвищення
кваліфікації за відповідними напрямами оцінки майна (перелік додається).
2. Управлінню оцінки майна та професійної оціночної діяльності забезпечити інформування громадськості щодо змісту цього наказу шляхом опублікування його в «Державному інформаційному бюлетені про
приватизацію», додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості
приватизації» та на веб-сторінці Фонду в Інтернеті.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Управління оцінки майна та професійної оціночної діяльності.

Заступник Голови Фонду		

Ю. Нікітін
Додаток до наказу
від 24.03.2015 № 406

Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких поновлено
№
з/п

Свiдоцтво про реєстрацію
у Державному реєстрі
оцінювачів та СОД

Прізвище, ім’я та по батькові

1 Антошкін Микола Володимирович
2 Бреславець Анатолій Григорович
3 Власюк Наталя Євгенівна
4 Гаврилов Віталій Вікторович
5 Гришин Михайло Анатолійович
6 Дідук Руслан Олександрович

Кваліфікаційний документ оцінювача
Регіон

номер

дата видачі

номер

8909
9853

15-11-2011
22-05-2013

МФ № 7960
МФ № 8708

12

11-01-2014

МФ № 8676

9713
3356
5379

11-03-2013
30-06-2005
30-03-2007

МФ № 8678
МФ № 3191
МФ № 4874

дата видачі

навчальний
заклад

01-10-2011 УКШ
16-02-2013 Егіда
Одес. акад.
09-02-2013
Попова
09-02-2013 УКШ
26-02-2005 ІКЦ УТО
24-02-2007 УКШ

м. Київ
м. Харків
м. Одеса
Сумська обл.
м. Дніпропетровськ
м. Київ

7
8
9
10
11

Доровська Лариса Геннадіївна
Заєць Ольга Миколаївна
Зайченко Сергій Анатолійович
Ковальчук Тетяна Миколаївна
Козаченко Денис Олександрович

12 Конишев Вячеслав Олександрович
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Кривобок Геннадій Петрович
Маслій Анатолій Федорович
Мельник Костянтин Григорович
Петриченко Ольга Василівна
Праворський В’ячеслав Володимирович
Придатко Олексій Володимирович
Різник Олена Олександрівна
Самко Сергій Іванович
Сірош Тетяна Олександрівна
Стешенко Юрій Іванович
Сухоруков Артем Петрович
Хуторний Олександр Сергійович
Чокла Світлана Степанівна
Шаров Антон Анатолійович

Свiдоцтво про реєстрацію
у Державному реєстрі
оцінювачів та СОД

Кваліфікаційний документ оцінювача
Регіон

номер

дата видачі

номер

дата видачі

навчальний
заклад

4584
9691
6592
9672
9285
5956
5956
3556
2533
9792
2732
9689
5408
3521
7171
6534
358
8466
10699
5384
9757

19-04-2006
27-02-2013
09-06-2008
15-02-2013
30-05-2012
29-10-2007
29-10-2007
07-07-2005
30-03-2005
19-04-2013
04-05-2005
20-02-2013
11-04-2007
07-07-2005
25-12-2008
26-05-2008
02-07-2003
18-10-2010
17-09-2013
30-03-2007
22-03-2013

ЦМК № 183
МФ № 8685
МФ № 3378
МФ № 8640
МФ № 8278
МФ № 4626
МФ № 2818
МФ № 3386
МФ № 3081
МФ № 8692
МФ № 2952
МФ № 8652
МФ № 4649
МФ № 3098
МФ № 6547
ЦМК № 376
ЕО-13
МФ № 7567
МФ № 6708
МФ № 4875
МФ № 8756

19-02-2005
09-02-2013
26-02-2005
22-12-2012
07-04-2012
06-12-2000
25-12-2004
26-02-2005
12-02-2005
09-02-2013
12-02-2005
22-12-2012
02-12-2006
12-02-2005
13-12-2008
22-12-2007
30-03-2000
27-05-2010
14-02-2009
24-02-2007
02-03-2013

ХЦНТЕІ
УКШ
МІБ
МІБ
МІБ
МВС
Егіда
МІБ
УКШ
УКШ
МІБ
Егіда
ХЦНТЕІ
УКШ
УКШ
МІБ
ККН
Придн. ДАБтА
УКШ
УКШ
УКШ

Примітка. ІКЦ УТО – Колективне підприємство «Інформаційно-консультаційний центр» Українського товариства оцінювачів; Егіда – ТОВ «Агентство
незалежної експертизи «Егіда»; МІБ – Міжнародний інститут бізнесу; Придн. ДАБтА – Придніпровська державна академія будівництва та архітектури;
УКШ – Українська комерційна школа; ККН – Київський коледж нерухомості; ХЦНТЕІ – Харківський центр науково-технічної та економічної інформації;
МВС – Міністерство внутрішніх справ України; Одес. акад. Попова – Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова.
Продовження додатка

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.03.2015

м.  Київ

№
з/п

№ 412

Прізвище, ім’я та по батькові

Про зупинення дії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів
Відповідно до частини третьої статті 14 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні», якою передбачено обов’язкове підвищення кваліфікації оцінювачами за відповідними напрямами оцінки майна не рідше одного разу на два роки, НАКАЗУЮ:
1. Зупинити дію кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, які не виконали вимоги Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (перелік додається).
2. Управлінню оцінки майна та професійної оціночної діяльності забезпечити інформування громадськості щодо змісту цього наказу шляхом опублікування його в «Державному інформаційному бюлетені про
приватизацію», додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості
приватизації» та на веб-сторінці Фонду в Інтернеті.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Управління оцінки майна та професійної оціночної діяльності.

Заступник Голови Фонду		

Ю. Нікітін

Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких зупинено
№
з/п
1

Прізвище, ім’я та по батькові

Береговий Сергій Володимирович

5269

22-02-2007

Кваліфікаційний документ
оцінювача
номер
МФ № 3464

2

Богун Сергій Олександрович

5618

25-06-2007

3
4
5
6
7

Бондар Наталія Іванівна
Гасенко Сергій Вікторович
Гранов Володимир Борисович
Грушка Ігор Григорович
Дейнега Петро Юрійович

3224
7152
8786
7404
6414

17-06-2005 МФ № 3466
24-12-2008 МФ № 4930
17-06-2011 МФ № 4932-А
08-04-2009 МФ № 6764
21-04-2008 МФ № 4933

МФ № 4926

Навчальний
заклад

Регіон

19-03-2005 УКШ
17-03-2007

Джигірей Володимир Вікторович
Жолондковський Станіслав Миколайович
Заїка Віталій Сергійович
Здановський Олег Ярославович
Зеленцов Олексій Петрович
Кипра Сергій Євгенович
Костецька Наталія Володимирівна
Костюхіна Оксана Станіславівна
Краснощоков Андрій Вікторович
Куреня Світлана Володимирівна

м. Київ

ЕкспертСервіс
УКШ
ХЦНТЕІ
ХЦНТЕІ
Егіда
УкрАкадБізн

Мірошніченко Олександр
19
Володимирович
20 Павлов Олександр Вадимович
21 Редіна Лариса Іванівна
22 Тертичний Андрій Валентинович

Свiдоцтво про реєст
рацію у Державному
реєстрі оцінювачів
та СОД
номер дата видачі
7427 16-04-2009
5786 14-08-2007
7775 01-10-2009
2756 05-05-2005
8292 08-07-2010
4284 30-12-2005
82
05-05-2003
7491 21-05-2009
8397 12-08-2010
7400 30-03-2009

Кваліфікаційний документ
оцінювача
номер
МФ № 6765
МФ № 4935
МФ № 6769
МФ № 3483
МФ № 4938
МФ № 3485
МФ № 38
МФ № 6772
МФ № 6775
МФ № 6776

Навчальний
заклад

дата видачі
14-03-2009
17-03-2007
14-03-2009
19-03-2005
17-03-2007
19-03-2005
15-03-2003
14-03-2009
14-03-2009
14-03-2009

Регіон

Егіда
ХЦНТЕІ
МІБ
ІКЦ УТО
ХЦНТЕІ
Експерт-Л
ХЦНТЕІ
МІБ
МІБ
МІБ
Далекс14-03-2009
експерт

м. Київ
м. Харків
м. Київ
м. Хмельницький
м. Харків
Волинська обл.
м. Харків
Одеська обл.
м. Київ
Київська обл.

7432

16-04-2009

МФ № 6779

АРК

514

20-08-2003

МФ № 44

15-03-2003 ХЦНТЕІ

м. Луганськ

7402
5392

08-04-2009
04-04-2007

МФ № 6784
МФ № 4950

14-03-2009 Егіда
17-03-2007 ХЦНТЕІ

Луганська обл.
м. Харків

7495

21-05-2009

ЦМК № 452

14-03-2009 УКШ

м. Київ

23 Уварова Ольга Володимирівна
4058 28-10-2005 МФ № 3475 19-03-2005 УКШ
Херсонська обл.
24 Фальгарова Світлана Вікторівна
5559 05-06-2007 МФ № 4956 17-03-2007 ХЦНТЕІ
м. Донецьк
25 Хаустова Вікторія Євгенівна
153 21-05-2003
МФ № 52
15-03-2003 ХЦНТЕІ
м. Харків
26 Шевелева Галина Марківна
229 29-05-2003
МФ № 54
15-03-2003 ХЦНТЕІ
Луганська обл.
27 Шмакова Зоя Іванівна
128 12-05-2003
МФ № 55
15-03-2003 ХЦНТЕІ
Луганська обл.
28 Юхименко Андрій Васильович
5268 22-02-2007 МФ № 3477 19-03-2005 УКШ
м. Київ
Примітка. ІКЦ УТО – Колективне підприємство «Інформаційно-консультаційний центр» Українського товариства оцінювачів; Егіда – ТОВ
«Агентство незалежної експертизи «Егіда»; Експерт-Л – ТОВ «Навчально-консалтинговий центр «Експерт-Л»; МІБ – Міжнародний інститут бізнесу; Далекс-експерт – Центр післядипломної освіти підприємства «Далекс-Експерт»; УКШ – Українська комерційна школа; ХЦНТЕІ – Харківський
центр науково-технічної та економічної інформації; Експерт-Сервіс – Український центр післяаварійного захисту «Експерт-Сервіс»; УкрАкадБізн –
Українська академія бізнесу та підприємництва.

дата видачі

19-03-2005
17-03-2007
17-03-2007
14-03-2009
17-03-2007

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18 Лагодіна Світлана Євгеніївна
Додаток до наказу
від 25.03.2015 № 412

Свiдоцтво про реєст
рацію у Державному
реєстрі оцінювачів
та СОД
номер дата видачі

м. Харків
Одеська обл.
м. Київ
м. Київ
Кіровоградська обл.
м. Київ
м. Київ
Київська обл.
м. Суми
Житомирська обл.
м. Дніпропетровськ
м. Київ
Чернігівська обл.
м. Київ
м. Київ
м. Київ
м. Херсон
м. Дніпропетровськ
м. Луганськ
м. Київ
Кіровоградська обл.

м. Донецьк
Вінницька обл.
м. Харків
м. Харків
м. Київ
м. Київ

о р е нда
Департамент з питань управління державним майном та 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’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

1

Міністерство освіти і науки України
Міністерство освіти і науки України

2
3
4
5

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

02070693, Вінницький національний технічний університет, 21100,
м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, тел. (0432) 59-87-45
01562987, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, 21100,
м. Вінниця, вул. Соборна, 87, тел. (0432) 67-10-63
Міністерство осві- 01562987, Вінницький торговельно-економічний інститут Київськоти і науки України го національного торговельно-економічного університету, 21100,
м. Вінниця, вул. Соборна, 87, тел. (0432) 67-10-63
Міністерство осві- 01565891, Вінницький торговельно-економічний коледж Київського
ти і науки України національного торговельно-економічного університету, 21022,
м. Вінниця, вул. Київська, 80, тел. (0432) 66-49-71, 66-50-05
Міністерство осві- 02125094, Вінницький державний педагогічний університет імені
ти і науки України Михайла Коцюбинського, 21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32,
тел.: (0432) 66-49-71, 66-50-05

найменування

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
площа, м2 лежною оцінкою, грн. ливий строк оренди
02070693.1.НЖОПША031 21021, м. Вінниця,
16,0
64 976,00
1 рік
Хмельницьке шосе, 95
01566117.10.ННЯРХП078 21100, м. Вінниця,
30,9
149 711,00
1 рік
Хмельницьке шосе, 25
реєстровий номер майна

Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованого приміщення у підвалі головного навчального корпусу (літ. Ж)
Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення на 9-му поверсі 9-поверхової адмінбудівлі (літ. А) (навчальний корпус № 4)

мета використання
Розміщення обладнання
для електроопалення
Розміщення кафе, що не
здійснює продаж товарів
підакцизної групи
Встановлення кавового
автомата

Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованого приміщен- 01566117.10.ННЯРХП078
ня на першому поверсі 9-поверхової адмінбудівлі (літ. А) (навчальний корпус № 4)
Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованого приміщен- 01566117.10.ННЯРХП0100
ня на третьому поверсі триповерхової адмінбудівлі (літ. А)

21100, м. Вінниця,
Хмельницьке шосе, 25

2,0

12 085,00

1 рік

21022, м. Вінниця,
вул. Київська, 80

3,0

17 838,00

1 рік

Надання послуг із ксерокопіювання документів

Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованого приміщен- 01566117.10.ННЯРХП0100
ня коридору на другому поверсі 5-поверхового навчального
корпусу № 2 (літ. Б)

21100, м. Вінниця,
вул. Ленінградська/
Острозького, 26/32

4,0

25 096,00

1 рік

Надання послуг із ксерокопіювання документів

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

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця — РВ ФДМУ по Волинській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п
1

Назва органу
управління

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

найменування

Міністерство освіти і науки України

04692041, Ковельський промислово-економічний коледж, Волинська обл., м. Ковель, вул. Заводська, 23, тел. (03352) 4-88-06

Частина зовнішньої труби котельні (53,0 м2);
асфальтована площадка (10,0 м2)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн. ливий строк оренди
05477296.4.ВЮНГКБ104; Волинська обл., м. Ковель,
63,0
81 605,00
1 рік
Розміщення антенно-фідерних пристроїв
05477296.4.КЯДФМБ071 вул. Заводська, 23
та контейнера з телекомунікаційним
обладнанням

реєстровий номер майна

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 833,
РВ ФДМУ по Волинській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на
об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

№ 13 (862)

1 квітня 2015 року

12
житомирська область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Житомирській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
найменування
контактний телефон)
1 Державна казначей- 37683869, Управління державної казначейської служби України у Любарському ра- Частина нежитлового приміщенська служба України йоні Житомирської області, 13100, смт Любар, вул. Незалежності, 40, тел. 2-15-55 ня на першому поверсі будівлі
(літ. А-2)
2 Міністерство освіти 02125208, Житомирський державний університет ім. І. Франка, 10008, м. ЖитоЧастина нежитлового приміщення
і науки України
мир, вул. Велика Бердичівська, 40; тел. 37-27-63
коридору на першому поверсі навчального корпусу № 1 (літ. «А»)

№
з/п

Назва органу
управління

реєстровий номер майна
37683869.1.АААГБГ712
02125208.1.ОБПГЕВ035

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
площа, м2 лежною оцінкою, грн. ливий строк оренди
Житомирська обл., смт Любар, вул. Не10,25
13 988,00
2 роки 364 дні
залежності, 40 (стара адреса: вул. Леніна, 40)
м. Житомир, вул. Велика Бердичів3,0
19 299,00
1 рік
ська, 40

мета використання
Організація торгівлі
непродовольчими
товарами
Встановлення хольного
термінала самообслуговування

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

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

Назва органу
управління

1

Міністерство інфраструктури України

2

Міністерство інфраструктури України

3

Міністерство інфраструктури України

4

Міністерство інфраструктури України

5

Міністерство інфраструктури України

6

Міністерство інфраструктури України

7

Міністерство освіти
і науки України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
33196173, ВП «Управління будівельно-монтажних робіт
і цивільних споруд № 5» ДТГО «Львівська залізниця»,
м. Мукачеве, вул. Леонова, 1, тел. (03131) 9-23-50
33196173, ВП «Управління будівельно-монтажних робіт
і цивільних споруд № 5» ДТГО «Львівська залізниця»,
м. Мукачеве, вул. Леонова, 1, тел. (03131) 9-23-50
33196173, ВП «Управління будівельно-монтажних робіт
і цивільних споруд № 5» ДТГО «Львівська залізниця»,
м. Мукачеве, вул. Леонова, 1, тел. (03131) 9-23-50
33196173, ВП «Управління будівельно-монтажних робіт
і цивільних споруд № 5» ДТГО «Львівська залізниця»,
м. Мукачеве, вул. Леонова, 1, тел. (03131) 9-23-50
33196173, ВП «Управління будівельно-монтажних робіт
і цивільних споруд № 5» ДТГО «Львівська залізниця»,
м. Мукачеве, вул. Леонова, 1, тел. (03131) 9-23-50
33196173, ВП «Управління будівельно-монтажних робіт
і цивільних споруд № 5» ДТГО «Львівська залізниця»,
м. Мукачеве, вул. Леонова, 1, тел. (03131) 9-23-50
36246368, Мукачівський державний університет, Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Ужгородська, 26,
тел. (03131) 2-11-09

найменування

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можмісцезнаходження
мета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн. ливий строк оренди
01059900.240151.АААВВЛ037 Закарпатська обл., Бере2,5
8 645,00
До 01.07.15
Розміщення банкомата
гівський р-н, смт Батьово,
вул. Вошут, 57
01059900.240151.АААВВЛ110 Закарпатська обл., Виногра2,5
8 645,00
До 01.07.15
Розміщення банкомата
дівський р-н, смт Королево,
вул. Вокзальна, 1
01059900.240151.АААВВК993 Закарпатська обл., м. Мука2,5
14 031,00
До 01.07.15
Розміщення банкомата
чеве, вул. Вокзальна, 3
реєстровий номер майна

Частина приміщення залу очікування (поз.
18) будівлі вокзалу станції Батьово (літ. А)
Частина приміщення залу очікування (поз.
2) пасажирської будівлі станції Королево
(літ. А)
Частина приміщення залу очікування
(поз. 1-18) будівлі вокзалу (літ. А) станції
Мукачеве
Частина приміщення залу очікування (поз.
1-3) будівлі вокзалу станції Свалява (літ. А)

01059900.240151.АААВВЛ146

Закарпатська обл., м. Свалява, вул. Київська, 16

2,5

12 443,00

До 01.07.15

Розміщення банкомата

Частина приміщення залу очікування (поз.
38) будівлі вокзалу станції Чоп

01059900.240151.АААВВК995

2,5

12 522,00

До 01.07.15

Розміщення банкомата

Частина приміщення (поз. 2) залізничного
вокзалу станції Воловець (літ. А)

01059900.240151.АААВВЛ018

Закарпатська обл., Ужгородський р-н, м. Чоп,
пл. Європейська, 5
Закарпатська обл., смт Воловець, вул. Привокзальна, 2
Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Яна Амоса Коменського, 59

2,5

12 522,00

До 01.07.15

Розміщення банкомата

113,5

383 288,00

1 рік

Вбудовані нежитлові приміщення (поз.
1-14; поз. 1-15; поз. 1-16 за планом)
в будівлі учбового корпусу № 4 (літ. А)

36246368.1.НГКМЯН 069

Розміщення їдальні, що не здійснює
продаж товарів підакцизної групи,
у навчальному закладі

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

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

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
Міністерство освіти 01242892, ДВНЗ Запорізький будівельний коледж, 69037,
і науки України
м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 43,
тел.: (061) 224-08-97, 224-08-99
Назва органу
управління

найменування

реєстровий номер майна

Нежитлові приміщення з № 87 до № 91
включно першого поверху будівлі їдальні
(літ. А-4, А’)

01242892.1.АААДДЛ872

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн. ливий строк оренди
м. Запоріжжя, вул. 40 років
198,0
503 306,00
1 рік
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж тоРадянської України, 43
варів підакцизної групи, у навчальному закладі

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ ФДМУ по Запорізькій
області, тел.: (061) 226-07-87, 226-07-88, 226-07-89, 227-07-85. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди із супровідним листом. У разі
надходження двох і більше заяв на 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».

київська область
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Київський області в оголошенні про намір передати в оренду об’єкти оренди державного майна, опублікованому в газеті «Відомості приватизації» від 18. 03.2015
№ 11 (860) на стор. 12, дані щодо об’єкта поз. 1 – групи інвентарних об’єктів нерухомості виробничого призначення та гідротехнічних споруд (9 ставків), що перебувають на балансі Державного підприємства
«Учбово-технологічний центр «Аквакультура» (за адресою: Київська обл., Бородянський р-н, с. Мигалки, урочище Ставкове) вважати недійсним.

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

Назва органу
управління

1

Міністерство освіти і науки України
Міністерство освіти і науки України

2

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

найменування

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн. ливий строк оренди
01242900.1. АААДДЛ892 м. Кіровоград, пл. Дружби
2,0
3 192,00
1 рік
Для надання послуг з доступу до мережі Інтернет
народів, 4
00216194.1. ХЦБОДХ016 Кіровоградська обл., м. Олексан10,5
55 234,00
1 рік
Розміщення торговельного об’єкта з продажу продрія, просп. Леніна, 62
довольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

реєстровий номер майна

01242900, ДВНЗ «Кіровоградський будівельний коледж», 25015, м. Кірово- Частина нежитлового
град, пл. Дружби народів, 2, тел. (0522) 24-89-63
приміщення
00216194, ДВНЗ «Олександрійський політехнічний коледж», 28000, Кірово- Металевий кіоск
градська обл., м. Олександрія, просп. Леніна, 62, тел. (05235) 9-08-73

місцезнаходження

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, РВ ФДМУ по Кіровоградській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди
орендодавцем буде оголошено конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
Міністерство освіти 00208736, Сєверодонецький хіміко-механічний технікум Східноукраїні науки України
ського національного університету імені Володимира Даля, Луганська
обл., м. Сєверодонецьк, просп. Радянський, 72, тел. (06452) 4-42-44
Назва органу
управління

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн. ливий строк оренди
–
Луганська обл., м. Сєве94,0
151 600,00
2 роки 364 дні
Розміщення буфету
родонецьк, просп. Радянстаном на 31.12.2014
ський, 72

найменування
Частина вбудованого нежитлового приміщення на першому
поверсі триповерхової будівлі головного учбового корпусу
(інв. № 103100002)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Леніна, 32а, РВ ФДМУ по Луганській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження
двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
Городоцька районна
00701553, Управління агропромислового розвитку Городоцької РДА, м. Городок,
державна адміністрація вул. Львівська,1а, тел. 3-03-59
Міністерство інфра38287689, Відокоремлений підрозділ «Будівельно-монтажне експлуатаційне управління
структури України
№ 1» ДТГО «Львівська залізниця», 79025, м. Львів, вул. Таллінська, 3, тел. (032) 226-13-91
Назва органу
управління

найменування

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
площа, м2 лежною оцінкою, грн. ливий строк оренди
Інформація відсутня
м. Городок, вул. Львівська, 1а
18,7
84 542,00
2 роки 364 дні
станом на 30.11.2014
01059900.240162АААВГИ153 Львівська обл., м. Мостиська2,0
9 948,00
До 01.08.2015
Другі, вул. Вокзальна, 1
станом на 31.01.2015
реєстровий номер майна

Нежитлове приміщення № 12
на третьому поверсі будівлі
Частина нежитлового приміщення
вокзалу станції Мостиська-Другі

мета використання
Розміщення офіса
Розміщення
банкомата

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

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Одеській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
Державна судноплавна компанія
01125614, Державна судноплавна компанія «Чорноморське мор«Чорноморське морське пароське пароплавство», 65026, м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 1, тел.
плавство»
(0482) 34-84-99
Міністерство інфраструктури
38727770, Державне підприємство «Адміністрація морських портів
України
України», 01135, м. Київ, просп. Перемоги, 14, тел. (048) 729-38-22
Міністерство освіти і науки України 02071091, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова,
65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 2, тел. (048) 723-52-54
Міністерство освіти і науки України 23213460, Одеський національний політехнічний університет,
65044, м. Одеса, просп. Шевченка, 1, тел. (048) 722-34-74
Назва органу управління

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України
Міністерство освіти і науки України

02497938, ДП «Південно-українське державне виробниче підприємство по інженерним розвідуванням для будівництва», 65070,
м. Одеса, вул. 25-ї Чапаєвської дивізії, 1а, тел. (048) 32-61-81
02071091, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова,
65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 2, тел. (048) 723-52-54

Міністерство освіти і науки України 02071062, Одеська національна академія харчових технологій,
65039, м. Одеса, вул. Канатна,112, тел. (048) 725-32-84

1 квітня 2015 року

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
місцезнахозагальна вартість майна за неза- максимальний
дження
площа, м2 лежною оцінкою, грн.
строк оренди
Приміщення № 5, 6 будівлі «Бокс № 54»
–
м. Одеса, вул.
50,0
249 987,00
1 рік
(майно перебуває в податковій заставі)
Тираспольське
шосе, 22а
Нежитлові приміщення в будівлі вхідного 38727770.10.АААИГА988 м. Одеса, вул.
81,01
719 787,00
1 рік
павільйону пасажирського комплексу
Приморська, 6
Нежитлові приміщення боксу
02071091.1.ЦЖХЛПП330 м. Одеса, вул.
109,1
332 964,00
1 рік
М. Говорова, 4
Нежитлове приміщення у вестибулі го02071045.81.ДЛСФЦХ008 м. Одеса,
2,0
38 980,00
1 рік
ловного навчального корпусу
просп. Шевченка, 1
Одноповерхова будівля складів матері–
м. Одеса, вул.
135,9
293 000,00
2 роки 11 місяців
алів (літ. «В») та одноповерхова будівля
Отамана Голо(літ. «Д»)
ватого, 40/42
Частина нежитлових прибудованих при02071091.1.ЦЖХХПП282 м. Одеса,
175,1
1 325 427,00
1 рік
міщень першого поверху будівлі гуртовул. Довженжитку № 8
ка, 9в
Частина приміщення вестибуля на пер02071062.7.ЖИЮКЯЖ080 м. Одеса,
2,0
18 000,00
1 рік
шому поверсі учбового корпусу технікуму
вул. Левітагазової та нафтової промисловості
на, 46а
найменування

реєстровий номер майна

мета використання
Розміщення майстерні, що здійснює технічне обслуговування та ремонт автомобілів
Розміщення громадської організації
Розміщення майстерні, що здійснює технічне обслуговування та ремонт автомобілів
Розміщення банкомата
Розміщення підрозділу випробувальної лабораторії та розміщення дизель-генератора
(інше використання нерухомого майна)
Розміщення буфету для студентів (розміщення буфету, що не здійснює продаж
товарів підакцизної групи)
Розміщення термінала самообслуговування

№ 13 (862)

ð

13
Продовження таблиці

№
з/п
8

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
місцезнахозагальна вартість майна за незанайменування
реєстровий номер майна
контактний телефон)
дження
площа, м2 лежною оцінкою, грн.
38727770, Державне підприємство «Адміністрація морських портів Нежитлове приміщення в будинку вхідно- 38727770.10.АААИГА988 м. Одеса, вул.
9,5
118 501,00
України», 01135, м. Київ, просп. Перемоги, 14, тел. (048) 729-38-22 го павільйону пасажирського комплексу
Приморська, 6

Назва органу управління
Міністерство інфраструктури
України

максимальний
строк оренди
1 рік

мета використання
Розміщення громадської приймальні народного депутата України

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, РВ ФДМУ
по Одеській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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».

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

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
Міністерство охорони 02010824, Вищий Державний навчальний заклад України
здоров’я України
«Українська медична стоматологічна академія», 36024,
м. Полтава, вул. Шевченка, 23, тел. 60-20-51
Назва органу
управління

найменування

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета
місцезнаходження
площа, м2 лежною оцінкою, грн.
вий строк оренди
використання
м. Полтава, вул. Навроцького, 9;
2,0;
8 800,00;
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання,
м. Полтава, вул. Навроцького, 7;
2,0;
8 100,00;
що здійснює побутове обслуговування
м. Полтава, вул. Кагамлика, 35;
4,0;
13 900,00;
населення (пральні машини)
м. Полтава, вул. Луценка, 44
6,0
20 800,00

реєстровий номер майна

Частина нежитлового приміщення;
частина нежитлового приміщення;
частина нежитлового приміщення;
частина нежитлового приміщення;

02010824.1.ААААКЛ576;
02010824.1.ААААКЛ577;
02010824.1.ААААКЛ578;
02010824.1.ААААКЛ579

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36000, м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс
на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

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

найменування

1 Міністерство освіти 02125510, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка,
і науки України
40002, м. Суми, вул. Роменська, 87, тел. (0542) 22-14-95; факс 22-15-17

Нежитлове
приміщення

реєстровий
місцезнахономер майна
дження
02125510.1.КОЧТБГ024 м. Суми,
вул. Роменська, 87/2

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн. ливий строк оренди
12,2
–
1 рік
Розміщення ксерокопіювальної техніки на площі 7,0 м2; розміщення торговельного об’єкта з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, що призначаються для навчальних закладів на площі 5,2 м2

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

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

Назва органу
управління

1 Фонд державного майна
України
2 Міністерство
інфраструктури
України

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

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можмета
місцезнаходження
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн. ливий строк оренди
використання
14037372.1 АААДКЕ.125
м. Тернопіль, вул. Танцо23,7
94 980,00
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта госпорова, 11
дарювання, що провадить
турагентську діяльність

найменування

реєстровий номер майна

14037372, Регіональне відділення Фонду державного майна України Частина нежитлових приміщень, розташованих
по Тернопільській області, 46008, м. Тернопіль вул. Танцорова, 11, на другому поверсі основної будівлі під літ. «А»
тел. (0352) 52-36-38
(каб. № 9, № 10 згідно з експлікацією інвентарної
справи)
01192220, Тернопільська дирекція Українського державного підЧастина нежитлових приміщень першого поверху
приємства поштового зв’язку «Укрпошта», 46001, м. Тернопіль,
адміністративного будинку, в тому числі 1,0 м2 – площі
спільного користування
вул. В. Чорновола, 1, тел. (0352) 52-64-85

21560045.2001.АААЖЕИ467

Тернопільська обл., м. Зборів, вул. Б. Хмельницького, 22

17,7

39 120,00

1 рік

Розміщення фінансової
установи

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 603, РВ ФДМУ
по Тернопільській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
23315491, Палац культури УМВС України в Харківській
області, 61002, м. Харків, вул. Раднаркомівська, 13,
тел.: (057) 706-30-84, 706-30-81

Назва органу
управління

1 Міністерство внутрішніх
справ України

2 Міністерство внутрішніх
справ України
3 Міністерство освіти і науки
України

4 Державне агентство водних
ресурсів України
5 Державне агентство водних
ресурсів України
6 Державне агентство водних
ресурсів України

35244307, Харківське міське управління ГУМВС України
в Харківській області, 61200, м. Харків, вул. Ярославська, 1/29, тел. (057) 700-57-10
38825733, Філія – Харківський палац спорту «Зміна»
в м. Харкові Центрального спортивного комплексу
Комітету з фізичного виховання та спорту, 61138,
м. Харків, вул. Луї Пастера,179а, тел. (057) 299-20-77,
299-20-74
38332516, Балаклійське міжрайонне управління водного господарства, 64200, Харківська обл., м. Балаклія,
вул. Савинське шосе, 6, тел. (0249) 2-62-26
38332516, Балаклійське міжрайонне управління водного господарства, 64200, Харківська обл., м. Балаклія,
вул. Савинське шосе, 6, тел. (0249) 2-62-26
38332516, Балаклійське міжрайонне управління водного господарства, 64200, Харківська обл., м. Балаклія,
вул. Савинське шосе, 6, тел. (0249) 2-62-26

7 Регіональне відділення Фон- Балансоутримувач відсутній
ду державного майна України
по Харківській області

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн. ливий строк оренди
23315491.1АААДИБ433 м. Харків, вул. Раднарко15,9
103 500,00
2 роки 11 місяців Розміщення громадської організації
мівська, 13
на площі, що не використовується
для провадження підприємницької
діяльності і становить не більш
як 50 м2
35244307.1.СКСКАЖ024 м. Харків, вул. Ярослав172,7
667 700,00
2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, що не здійснює
ська, 1/29
продаж товарів підакцизної групи

найменування

реєстровий номер майна

Нежитлові приміщення – кімн. 7, 9 на першому
поверсі двоповерхової адміністративної будівлі,
пам’ятка архітектури, інв. № 10301001, літ. А-2
Нежитлові приміщення – кімн. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
44, 45 на другому поверсі 9-поверхового адміністративного будинку, інв. № 10310001, літ. «А-9»
Частина холу на першому поверсі двоповерхової
будівлі спортивно-оздоровчого комплексу, інв.
103, літ. «А-2»
Частина відкритого залізобетонного майданчика
на території двору Куп’янської ЕД, інв. № 10310049
Нежитлові приміщення – кімн. 5, 2 на першому поверсі одноповерхового адміністративнопобутового корпусу, інв. № 10310049, літ. «А»
Нежитлове приміщення – кімн. 1 на першому
поверсі, актовий зал, підсобне приміщення
одноповерхового будинку, інв. № 10310050,
літ. «В»
Група інвентарних об’єктів (рухоме та нерухоме
майно) у кількості 38 од., у т. ч. нерухоме майно
(будівлі)

–

м. Харків, Луі Пастера, 179а

–

Харківська обл.,
м. Куп’янськ, вул. Дзержинського, 67а
38332516.11.ГВЮЦНН033 Харківська обл.,
м. Куп’янськ, вул. Дзержинського, 67а
38332516.11.ГВЮЦНН034 Харківська обл.,
м. Куп’янськ, вул. Дзержинського, 67а
–

Харківська обл., Харківський р-н, смт Безлюдівка, просп. Піщаний, 8

2,0

10 100,00

2 роки 11 місяців

Розміщення торговельного автомата,
що відпускає продовольчі товари (кисневі коктейлі)

1 500,0

325 000,00

2 роки 11 місяців

Розміщення складу

52,7

46 500,00

2 роки 11 місяців

Розміщення складу

29,2

25 800,00

2 роки 11 місяців

Розміщення складу

1 717,1

137 503,00

2 роки 11 місяців

Розміщення складу

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються (обов’язково вказати поштову адресу з індексом заявника, дату та номер газети «Відомості приватизації», в якому опублікована
інформація про об’єкт оренди) приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18, 3-й поверх, кімн. 308, РВ ФДМУ по Харківській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». За додатковою інформацією слід звертатися у робочі дні та години у відділ оренди РВ ФДМУ по Харківській області – 4-й поверх, кімн. 401 або за тел. 705-18-59.

Херсонська область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Херсонській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п
1
2

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
Міністерство вну08676079, Бериславський РВ УМВС України в Херсонській області,
трішніх справ України 74300, м. Берислав, вул. Гоголя, 6, тел. (05546) 7-63-02
Міністерство вну08676139, Голопристанський РВ УМВС України в Херсонській
трішніх справ України області, м. Гола Пристань, вул. Московська, 4а,
тел. (05539) 2-61-42
Назва органу
управління

найменування
Службові приміщення в адміністративній будівлі Бериславського РВ УМВС України в Херсонській області
Службові приміщення в адміністративній будівлі Голопристанського РВ УМВС України в Херсонській області

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий
загальна
вартість майна за не- максимально можмісцезнаходження
номер майна
площа, м2 залежною оцінкою, грн. ливий строк оренди
–
74300, м. Берислав,
7,8
–
2 роки 11 місяців
вул. Гоголя, 6
–
73000, м. Гола Пристань,
13,6
–
2 роки 11 місяців
вул. 1 Травня, 186

мета використання
Розміщення робочого місця працівника ДП «Документ»
Розміщення робочого місця працівника ДП «Документ»

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

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

Назва органу
управління

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

1 Державна судова адміністрація
України

26261092, Територіальне управління Державної судової адміністрації України
у Черкаській області, м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, тел. (0472) 37-33-41

найменування
Нежитлове приміщення другого
поверху

реєстровий
номер майна
–

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн. ливий строк оренди
Черкаська обл., м. Христинівка,
12,3
22 113,00
2 роки 11 місяців Розміщення офіса
вул. Гагаріна, 27/6  

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

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

Назва органу
управління

1 Міністерство внутрішніх справ України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична
найменування
адреса, контактний телефон)
23313434, Автогосподарство УМВС України в Чернівецькій області, Частина труби III
58004, м. Чернівці, вул. Мізюна, 2а, тел. (0372) 59-16-70,
факс (0372) 52-45-35

реєстровий номер
місцезнахомайна
дження
23313434.1.ФПЛИЕИ098 м. Чернівці,
вул. Мізюна, 2а

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн. ливий строк оренди
18,0
146 315,00
2 роки 11 місяців Розміщення оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого
(мобільного) зв’язку, оператора та провайдера телекомунікацій, який надає
послуги з доступу до мережі Інтернет

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, РВ ФДМУ по Чернівецькій області,
контактний телефон 55-42-35. 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».

№ 13 (862)

1 квітня 2015 року

14
Чернігівська область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Чернігівській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Державна санітарноепідеміологічна
служба України
2 Міністерство інфраструктури України

38270937, Головне управління Держсанепідслужби у Чернігівській
області, 14000, м. Чернігів, вул. Любецька, 11, тел.: (0462) 77-47-03,
65-13-39
25572588, Чернігівська дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», 14000, м. Чернігів, просп. Миру,
28, тел.: (04622) 4-12-40, (0462) 65-12-91

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн.
вий строк оренди
Нежитлове приміщення в одноповерховій будівлі А-1; 38270937.1.НЧИЮЦЛ2197; м. Чернігів, вул. Ста9,6:
27 360,00;
2 роки 11 місяців Для виготовлення отрутопринад;
приміщення складу в будівлі В1-1
38270937.1.НЧИЮЦЛ2193 робілоуська, 15
11,2
18 260,00
розміщення складу по зберіганню отрутопринад
Нежитлові приміщення будівлі відділення поштового 21560045.2500.АААЖЕК901 Чернігівська обл.,
23,6
33 389,32
1 рік
Надання фотопослуг та здійснензв’язку
м. Носівка, вул. Цення торгівлі непродовольчими
тральна, 18
товарами
найменування

реєстровий номер майна

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

м. Київ
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по м. Києву про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
1 Державне агентство 00276044, УкрДНДІ нанобіотехнологій та ресурсозбереження,
резерву України
03150, м. Київ, вул. К. Малевича, 84, тел. 221-99-33
2 Міністерство освіти 02070944, Київський національний університет імені Тараса
і науки України
Шевченка, 01033, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Володимирська, 60, тел. (044) 239-32-94
3 Міністерство освіти 02070921, Національний технічний університет України «Київі науки України
ський політехнічний інститут», м. Київ, просп. Перемоги, 37,
тел. 236-79-89

№
з/п

Назва органу
управління

найменування
Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення на третьому поверсі будівлі головного корпусу
Частина нежитлового приміщення на першому поверсі будівлі
Нерухоме майно – комплекс культурного призначення – об’єкт № 1, інвентарний номер 10310490

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн. ливий строк оренди
00276044.1. НВШШОЛ021 м. Київ, вул. К. Ма61,0
756 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення науково-дослідної установи
левича, 84
станом на 31.12.2014
02070944.17. СЦЖГХР838 м. Київ, вул. Мель2,0
23 108,00
1 рік
Розміщення банкомата
никова, 36/1
станом на 31.12.2014
02070921.1.БДЧАХЯ664

м. Київ, вул.
А. Янгеля, 3

36,3

490 050,00
станом на 31.12.2014

2 роки 11 місяців

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

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

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

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про проведення
конкурсу на право оренди державного майна
 1. Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення – кімн. 9 на
першому поверсі двоповерхової будівлі учбового корпусу, інв.
№10310001, літ. А-3, реєстровий № 02501137.1.РКЕРИА091,
пам’ятка архітектури, загальною площею 14,4 м2 за адресою:
м. Харків, просп. Московський, 24, що перебуває на балансі Харківського індустріально-педагогічного технікуму.
Ринкова вартість майна визначена згідно зі звітом про незалежну
оцінку на 23.10.14 становить 100 360,00 грн. без ПДВ.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за
використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою
за базовий місяць оренди – лютий 2015 року становить 390,34
грн. без урахування ПДВ при орендній ставці 4 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку. У подальшому
орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції;
цільове використання об’єкта оренди: розміщення буфету, що не
здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі;
ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням
згідно з договором оренди; дотримання вимог щодо експлуатації
об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних, санітарно-епідеміологічних
та екологічних норм; під час визначення переможця конкурсу буде
надана перевага тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць оренди за інших рівних
умов; переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за
виконану незалежну оцінку замовникові оцінки протягом 7 календарних днів з моменту оголошення його переможцем конкурсу під
час відкритого засідання конкурсної комісії; переможець конкурсу
зобов’язаний укласти договір оренди протягом 20 календарних днів
з моменту оголошення його переможцем конкурсу під час відкритого
засідання конкурсної комісії з підписанням протоколу переможцем
конкурсу; строк дії договору оренди – 1 рік. Подальше використання
орендованого майна буде здійснюватися відповідно до вимог чинного законодавства; заборона суборенди та приватизації орендованого
майна.
 2. Назва об’єкта оренди: частина холу на першому поверсі
10-поверхового адміністративного будинку, інв. № 82166, реєстровий № 00114092.3.ЮККШГМ004, загальною площею 10,1 м2
за адресою: м. Харків, Червоношкільна набережна, 2, що перебуває на
балансі Державного проектно-вишукувального та науково-дослідного
інституту «УКРЕНЕРГОМЕРЕЖПРОЕКТ».
Ринкова вартість майна визначена згідно зі звітом про незалежну
оцінку на 02.10.14 становить 53 900,00 грн. без ПДВ.
Орган управління: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за
використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою
за базовий місяць оренди – лютий 2015 року становить 314,45
грн. без урахування ПДВ при орендній ставці 6 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку. У подальшому
орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції;
цільове використання об’єкта оренди: розміщення буфету, що не
здійснює продаж товарів підакцизної групи; ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з договором
оренди; дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч.
протипожежних, санітарно-епідеміологічних та екологічних норм;
під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому
учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за
базовий місяць оренди за інших рівних умов; переможець конкурсу
зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку замовникові оцінки протягом 7 календарних днів з моменту оголошення його переможцем конкурсу під час відкритого засідання
конкурсної комісії; переможець конкурсу зобов’язаний укласти договір оренди протягом 20 календарних днів з моменту оголошення
його переможцем конкурсу під час відкритого засідання конкурсної комісії з підписанням протоколу переможцем конкурсу; строк
дії договору оренди – 2 роки 11 місяців. Подальше використання
орендованого майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства; заборона суборенди та приватизації орендованого
майна.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі документи:
заяву про участь у конкурсі (у т. ч. обов’язково зазначити поштову адресу з індексом та контактний номер телефону претендента);
конкурсні пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру
орендної плати;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження
представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові
результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської
заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що
стосовно нього не порушено справу про банкрутство; копію ліцензії на
здійснення окремого виду діяльності (за наявності такого);
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірені належним чином копії
реєстраційних документів; завірену належним чином копію виписки або
витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб
– підприємців; завірену належним чином копію декларації про доходи
або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника
єдиного податку (за останній звітній період).
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Конкурс буде проведено у приміщенні РВ ФДМУ по Харківській
області на 14-й календарний день з дня опублікування інформації про
проведення конкурсу в газеті «Відомості приватизації» за адресою:
м. Харків, вул. Гуданова, 18.
Кінцевий термін прийняття заяв та документів на участь у конкурсі
– за три робочих дні до дати проведення конкурсу до 15.00 за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, 18, 3-й поверх, кімн. 308. Регіональним
відділенням приймається пакет документів в запечатаному непрозорому конверті з написом «На конкурс – оренда» з відбитком печатки
претендента (за наявності) із зазначенням назви претендента і об’єкта
оренди (адреса, площа, назва балансоутримувача) та дати і номера
газети «Відомості приватизації», в якому опублікована інформація
про об’єкт оренди.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону буде проведено о 10.00
на 21-й календарний день з дня опублікування цієї інформації в
газеті «Відомості приватизації».
Допущені для участі в конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені особи подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної
плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті
на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасника конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної плати
завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу
на право оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ
від 31.08.11 № 906, та враховуючи наказ ФДМУ «Про затвердження
Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладання договору оренди майна, що належить до державної власності» від 14.11.05
№ 2975 зі змінами.
Ознайомитися з об’єктами оренди можна в робочі дні та години за
місцем їх розташування.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати
у РВ ФДМУ по Харківській області (відділ оренди) за адресою: м. Харків,
вул. Гуданова, 18, кімн. 413 або за тел. 704-16-98.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про проведення конкурсу
з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону на право
оренди нерухомого державного майна
 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме
майно загальною площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі
учбово-лабораторного корпусу, що перебуває на балансі Державного університету телекомунікацій, за адресою: м. Київ, вул. Солом’янська, 7.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31.12.2014 становить 26 700,00 грн. без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство
освіти і науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні
індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова орендна плата за базовий місяць розрахунку –
січень 2015 р. становить 206, 45 грн. без урахування ПДВ; мета
використання: розміщення торговельного автомата, що відпускає
продовольчі товари (орендна ставка 9 %); 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 (один) 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 за звітом про оцінку, на
користь балансоутримувача і надати орендодавцю копії страхового
поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний
надати узгоджений висновок Державного університету телекомунікацій та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу після
отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5
робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку проект договору
оренди.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 1 %
початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна
плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії:
матеріали, визначені Порядком проведення конкурсу на право
оренди державного нерухомого майна, затвердженим постановою
КМУ від 31.08.2011 № 906;
додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають
відповідати умовам конкурсу, зазначеним в оголошенні про конкурс,
та чинному законодавству України.
Заяви та документи на участь у конкурсі приймаються протягом
14 календарних днів після дати опублікування до 16.00 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 хвилин до початку проведення
конкурсу.
Конкурс буде проведено об 11.30 на 21-й календарний день
після дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладення договорів оренди державного нерухомого майна РВ ФДМУ по м. Києву або
за тел. (044) 281-00-22.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки
конкурсу з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону
на право укладення договору оренди нерухомого
державного майна, що відбувся 04.03.2015
Конкурсною комісією за результатами конкурсу на право оренди об’єкта державної власності – гідротехнічної споруди – земляної дамби та водовипуску за адресою: 22334, Вінницька обл., Літинський р-н, с. Новоселиця, що не увійшла під час приватизації до
статутного (складеного) капіталу СВАТ «Жовтень» та перебуває на
балансі Бруслинівської сільської ради, переможцем визнано ФОП
Мудрика А. К.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки
конкурсу на право оренди нерухомого
державного майна
За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення
про укладення договору оренди з суб’єктом господарювання:
№
Інформація про об’єкт оренди
з/п
1 Частина замощення (покриття тротуарною плиткою) площею 29,0 м2 з торця
адміністративно-господарського корпусу з
прибудовою літ. Б-4, Б1-4, Б2 за адресою:
м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64

Балансоутримувач
Запорізький національний
технічний університет,
ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ 02070849

Суб’єкт господарювання
ТОВ «АУТОРІЯ
ГРУПП»

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про підсумки конкурсу
на право укладення договору оренди нерухомого
державного майна, що відбувся 24.02.2015
За результатами конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону на право
укладення договорів оренди державного нерухомого майна, яке обліковується балансі Державного підприємства «Одеський морський
торговельний порт», за адресою: м. Одеса, вул. Миколи Гефта, 3,
а саме:
будівлі ремцеху, яка складається з двох корпусів, інв. № 065508,
реєстровий № 01125666.1.АААИГА418, площею 488,9 м2 та частини
приміщень триповерхової будівлі складу цукру, інв. № 065500, реєстровий № 01125666.1.АААИГА617, площею 188,0 м2, загальною
площею 676,9 м2;
складської площі Андросівського молу, інв. № 057155, реєстровий
№ 01125666.1.АААИВЛ778, загальною площею 520,0 м2;
відкритої складської площі в тилу Докового пірсу, інв. № 057091,
загальною площею 2 995,0 м2 конкурсною комісією прийнято рішення
укласти договори оренди з ТОВ «БРУКЛІН – КИЇВ»;
частині об’єкта «Відкритий складський майданчик вздовж залізничного шляху 1 – з», інв. № 065607, реєстровий № 01125666.1.ЦИХКГЖ384,
загальною площею 11 580,0 м2 конкурсною комісією прийнято рішення
укласти договір оренди з ТОВ «ЕЛЕФАНТ».
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу
на право оренди нерухомого державного
майна, що відбувся 17.03.2015
За результатами конкурсу на право укладення договору оренди
нерухомого державного майна – частини холу на першому поверсі
будівлі навчального корпусу № 18 площею 2,0 м2 за адресою: м. Київ,
вул. Політехнічна, 41, що перебуває на балансі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», прийнято
рішення укласти договір оренди з єдиним учасником конкурсу – ФОП
Котенко А. Є.

№ 13 (862)

15
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА
(відповідно до наказу ФДМУ від 15.01.08 № 30)

ІНФОРМАЦІЯ
Київського КЕУ про проведення конкурсу на право
оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Київське КЕУ, поштова адреса: 03186, м. Київ, вул. Антонова 2/32,
а/с 37.
 Назва об’єкта і його місцезнаходження: нежитлові приміщення
будівлі, інв. № 74, площею 37,8 м2 за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 18, військове містечко № 54.
Балансоутримувач: Київське КЕУ.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на
31.12.2014 становить 475 772,00 грн. (без урахування ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати за базовий
місяць оренди – лютий 2015 року становить 2 582,59 грн. (без
ПДВ) за умови використання – розміщення буфету, що не здійснює
продаж товарів підакцизної групи.
У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню
на індекси інфляції.
Термін оренди – два роки одинадцять місяців.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
мета використання об’єкта оренди – за цільовим призначенням;
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно з початковим
розміром орендної плати; сплата завдатку у розмірі, не меншому,
ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, протягом місяця з моменту підписання договору оренди; своєчасна (не пізніше
15 числа наступного за звітним) і в повному обсязі сплата орендної

плати з урахуванням індексу інфляції; встановлення приладів обліку
комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення
прямих договорів з постачальними організаціями (до моменту укладення прямих договорів, відшкодовувати витрати орендодавцю за
комунальні послуги), компенсація земельного податку під об’єктом
оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат за виконаний
звіт з незалежної оцінки майна; виконання капітального та поточного ремонту орендованого майна за власні кошти без вимоги на відшкодування; страхування майна на користь орендодавця на суму,
не меншу, ніж встановлена за незалежною оцінкою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його призначення та умов
договору оренди; заборона приватизації та переходу права власності
на орендоване майно до третіх осіб.
Для всіх учасників: додаткові пропозиції щодо поліпшення орендованого майна.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував
найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання інших умов
конкурсу.
Для участі в конкурсі потрібно подати документи, вказані в п. 3.2
наказу ФДМУ та МОУ від 26.07.2000 № 1549/241, крім того, заяву про
участь в конкурсі; проект договору оренди, підписаний учасником конкурсу і завірений печаткою (за наявності); документи, що посвідчують
повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом
копії установчих документів; відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу; довідку від учасника конкурсу про те,
щодо нього не порушено справу про банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований
учасником конкурсу розмір місячної орендної плати (відображається
в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі
по оренді».

Кінцевий термін приймання документів на конкурс – протягом
20 (двадцяти) календарних днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: 03186, м. Київ, вул. Антонова, 2/32, корпус № 97,
а/с 37. Контактні телефони: (044) 242-47-20, 242-81-99.
ІНФОРМАЦІЯ
КЕЧ м. Яворова про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕЧ м. Яворова, адреса: 81000, Львівська обл., м. Яворів, вул. Львівська, 19.
 Назва об’єкта і його місцезнаходження: нежитлова будівля
№ 14 військового містечка № 48 загальною площею 295,3 м2 за
адресою: Львівська обл., Яворівський р-н, смт Івано-Франкове.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до
вимог чинного законодавства України, за базовий місяць оренди –
листопад 2014 року становить 2 066,67 грн. (без ПДВ).
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об'єкта:
найбільший розмір орендної плати; використання нежитлової будівлі під розміщення станції технічного обслуговування автомобілів;
компенсація орендодавцю податку на землю під об’єктом оренди та
за прилеглу територію; компенсація 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 одна місячна орендна
плата.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – по завершенні 20 календарних днів з моменту опублікування цієї інформації.
Тел./факс для довідок (03259) 2-11-30, тел. 21-11-40.

КОНКУРСИ З ВІДБОРУ суб’єктів оціночної діяльності
Управління оцінки майна та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
Продовження. Початок рубрики на стор. 3

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 12.03.2015
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
переможцями визнано:
фізичну особу – підприємця Гончар Олену Володимирівну на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди – вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 166,2 м2 будівлі пасажирського залізничного
вокзалу ст. Мелітополь (літера А-1), а саме: приміщення 2 першого
поверху (приміщення з № 5 до № 13 включно площею 153,2 м2); приміщення 1 першого поверху (частина приміщень № 1 площею 13,0 м2),
що перебувають на балансі державного підприємства «Придніпровська
залізниця». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Фрунзе, 75;
фізичну особу – підприємця Гончар Олену Володимирівну на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди – нежитлового приміщення № 1 (у
складі приміщення № 3 та частини приміщення № 1 площею 1,95 м2) першого поверху будівлі (Літ. Д-1) загальною площею 40,65 м2, що перебуває
на балансі ДНЗ «Мелітопольський професійний аграрний ліцей». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Мелітополь, вул. О. Невського, 83;
ТОВ «Оціночно-консалтінгова фірма «Бізнес-Експерт-Сервіс» на
виконання робіт з оцінки об’єкта оренди – нежитлової одноповерхової
будівлі (Літ. А), реєстровий номер 21560045.800.АААЖЖБ262, загальною площею 58,8 м2, що перебуває на балансі Запорізької дирекції
українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Шевченка, 46;
фізичну особу – підприємця Дунай Еллу Володимирівну на виконання
робіт з оцінки об’єкта оренди – вбудованих в перший поверх будівлі центру електрозв’язку та пошти (Літ. А-3, реєстровий номер 21560045.800.
АААЖЖБ261) нежитлового приміщення № 43 площею 22,0 м2 та місця
спільного користування площею 8,0 м2, загальною площею 30,0 м2, що
перебувають на балансі Запорізької дирекції українського державного
підприємства поштового зв’язку «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Запорізька обл., м. Вільнянськ, вул. Бочарова,16;
ТОВ «Оціночно-консалтингова фірма «Бізнес-Експерт-Сервіс» на
виконання робіт з оцінки об’єкта оренди – частини приміщення № 354
площею 2,0 м2 другого поверху будівлі (Літ. А-3-4; А3-2; А4; А5), що
перебуває на балансі Запорізького національного технічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64;
ТОВ «Оціночно-консалтингова фірма «Бізнес-Експерт-Сервіс» на
виконання робіт з оцінки об’єкта оренди – вбудованого в перший поверх чотириповерхової будівлі учбового корпусу (літера А-4, реєстро
вий номер 03121267.1.ШВГЮПЕ001) нежитлового приміщення № 16
загальною площею 3,6 м2, що перебуває на балансі філії «Запорізького державного обласного навчально-курсового комбінату «УДП
«УКРІНТЕРАВТОСЕРВІС». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Музична, 2а.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
Переможцями конкурсу визнано:
ПП «Науково-консультаційний Експоцентр» по об’єктах:
нежитловому приміщенню площею 2,0 м2 за адресою: Полтавська
обл., м. Кременчук, вул. Першотравнева, 52;
нежитловому приміщенню площею 2,0 м2 за адресою: Полтавська
обл., м. Кременчук, вул. Першотравнева, 52;
нежитловому приміщенню площею 2,0 м2 за адресою: Полтавська
обл., м. Кременчук, вул. Приходька, 81. Балансоутримувач: Відокремлений підрозділ «Кременчуцьке будівельно-монтажне експлуатаційне
управління» ДП «Південна залізниця». Мета оцінки: визначення ринкової
вартості з метою продовження дії договору оренди;
ПП «Нерухомість» по об’єкту – частині нежитлового приміщення
площею 2,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: м. Полтава, вул. Шевченка, 23. Балансоутримувач: ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна
академія». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди;
ПП «Центр незалежної оцінки та експертизи» по об’єкту – частині
нежитлового приміщення площею 64,6 м2. Місцезнаходження об’єкта:
Полтавська обл., м. Комсомольськ, вул. Будівельників, 33. Балансоутримувач: Комсомольський виправний центр УДПтСУ в Полтавській
області (№ 136). Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою
укладення договору оренди;
фізичну особу – підприємця – Гринчук Алісу Петрівну по об’єкту
– підвальній частині побутового корпусу. Місцезнаходження об’єкта:
м. Полтава, вул. Харчовиків, 6. Балансоутримувач: КП «Полтавський
м’ясокомбінат». Мета оцінки: визначення розміру збитків, завданих
державі.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
Переможцями конкурсу визнано:
ПП «Науково-консультаційний Експоцентр» по об’єктах:
частині нежитлового приміщення у приміщенні холу добудови до
адмінбудинку УМВС України в Полтавській області зі спортивним та
актовим залами площею 2,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: м. Полтава, вул. Пушкіна, 83в. Балансоутримувач: УМВС України в Полтавській
області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення
договору оренди;
цілісному майновому комплексу державного підприємства «Лубенський виноробний завод». Місцезнаходження об’єкта: Полтавська обл.,
м. Лубни, вул. Радянська, 76. Балансоутримувач: ТОВ «Алко Трейдінг».
Мета оцінки: визначення розміру збитків;
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ТОВ «Експертсервіс Україна» по об’єктах:
частині нежитлового приміщення площею 56,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Республіканська, 87.
Балансоутримувач: Професійно-технічне училище № 6 м. Кременчук.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди;
нежитловому приміщенню площею 4,1 м 2. Місцезнаходження
об’єкта: Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд 40 років ДАІ, буд. № 3. Балансоутримувач: УДАІ УМВС України в Полтавській області. Мета оцінки:
визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди;
ПП «Центр незалежної оцінки та експертизи» по об’єкту – нежитловому приміщенню загальною площею 3,7 м2. Місцезнаходження
об’єкта: м. Полтава, вул. Калініна, 59. Балансоутримувач: Професійнотехнічне училище № 31 м. Полтави. Мета оцінки: визначення ринкової
вартості з метою продовження дії договору оренди;
ФОП – Карагічеву Олену Іванівну по об’єкту – нежитлових приміщеннях на четвертому поверсі будинку штабу площею 75,3 м2. Місцезнаходження об’єкта: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 40 років
Жовтня, 10/30. Балансоутримувач: Кременчуцька виховна колонія
УДПСУ в Полтавській області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
Переможцями конкурсу визнано:
Товарну біржу «Полтавська регіональна біржа нерухомості» по
об’єктах:
частині нежитлового приміщення площею 2,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: Полтавська обл., Чутівський р-н, смт Чутове, площа Перемоги, 4. Балансоутримувач: УДКСУ у Чутівському районі Полтавської
області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення
договору оренди;
частині нежитлового приміщення площею 2,0 м2. Місцезнаходження
об’єкта: Полтавська обл., Чутівський р-н, смт Чутове, вул. Жовтнева,
33. Балансоутримувач: Чутівське професійно-технічне училище № 55.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
Переможцями конкурсу визнано:
ПП «Науково-консультаційний Експоцентр» по об’єкту – нежитловому приміщенню площею 2,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: м. Полтава,
вул. Пушкіна, 83. Балансоутримувач: Управління МВС України в Полтавській області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою
продовження дії договору оренди;
Товарну біржу «Полтавська регіональна біржа нерухомості» по
об’єкту – частині нежитлових приміщень адмінбудівлі загальною площею 31,4 м2. Місцезнаходження об’єкта: Полтавська обл., Лохвицький р-н, м. Лохвиця, вул. Гоголя, 10. Балансоутримувач: Управління
Державної казначейської служби України у Лохвицькому районі Полтавської області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою
продовження дії договору оренди;
ТОВ «Консалтінгова компанія «Форекс» по об’єктах:
частині нежитлового приміщення площею 2,0 м2 за адресою: м. Полтава, вул. Навроцького, 9;
частині нежитлового приміщення площею 2,0 м2 за адресою: м. Полтава, вул. Навроцького, 7;
частині нежитлового приміщення площею 4,0 м2 за адресою: м. Полтава, вул. Кагамлика, 35;
частині нежитлового приміщення площею 6,0 м2 за адресою: м. Полтава, вул. Луценка, 44. Балансоутримувач: ВДНЗУ «Українська медична
стоматологічна академія». Мета оцінки: визначення ринкової вартості
з метою укладення договору оренди.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
Переможцями конкурсу визнано:
юридичну особу – ТОВ «Вендер Консалтинг» по об’єкту – нежитловому приміщеннню площею 2,0 м2. Місцезнаходження об’єкта:
Полтавська обл., м. Гребінка, вул. Крупської, 2. Балансоутримувач:
Відокремлений підрозділ «Локомотивне депо Гребінка» державного
підприємства «Південна залізниця». Мета оцінки: визначення ринкової
вартості з метою продовження дії договору оренди;
юридичну особу – ТОВ «Експертсервіс Україна» по об’єктах:
частині нежитлового приміщення площею 2,0 м2 за адресою: Полтавська обл., м. Миргород, вул. Залізнична, 27;
частині нежитлового приміщення площею 2,0 м2 за адресою: Полтавська обл., Миргородський р-н, смт Ромодан, вул. Леніна, 201. Балансоутримувач: Відокремлений підрозділ «Гребінське будівельно-монтажне
експлуатаційне управління» ДП «Південна залізниця». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 10.03.2015
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єктів оренди, а саме:
об’єктів виробничої бази Південтеплоенергомонтаж загальною площею 4 352,7 м2, а саме: матеріальний склад ПТЕМ площею 498,4 м2, цех
передмонтажних робіт площею 3 464,0 м2, прибудова до центрального
матеріального складу ПТЕМ площею 390,3 м2, що перебувають на балансі ДП «НАЕК «Енергоатом» та обліковується у ВП «Рівненська АЕС»,

за адресою: Рівненська обл., м. Кузнецовськ, будівельна база № 1 та
№ 2 промислової зони, 34 визнано ПП «Оцінка та Консалтинг»;
свинарника площею 471,1 м2, що перебуває на балансі ДП «Клесівське лісове господарство», за адресою: Рівненська обл., Сарненський
р-н, с. Федорівка, вул. Лісова, 15 визнано ФОП – Антонюка С. В.;
магазину площею 85,1 м2, що перебуває на балансі ДП «Клесівське
лісове господарство», за адресою: Рівненська обл., Сарненський р-н,
с. Федорівка, вул. Лісова, 15 визнано ФОП – Антонюка С. В.;
частини будівлі гаража площею 211,1 м2, що перебуває на балансі
Дубровицької районної державної лікарні ветеринарної медицини, за
адресою: Рівненська обл., м. Дубровиця, вул. Шевченка, 156 визнано
ТзОВ «ЦТБ Рівне-Експо».
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 12.03.2015
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єктів:
частини площадки будівельного двору площею 495,0 м2, що перебуває на балансі Відокремленого підрозділу «Управління будівельномонтажних робіт і цивільних споруд № 2» ДТГО «Львівська залізниця»,
за адресою: м. Тернопіль, вул. Татарська, 20;
частини площадки з бетонним покриттям (поз. І) площею 12,0 м2,
що перебуває на балансі Тернопільського обласного управління водних ресурсів, за адресою: м. Тернопіль, вул. За Рудкою, 35 визнано
ТОВ фірму «Гудвіл».
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта – частини нежитлових приміщень
на другому поверсі основної будівлі під літ. «А» (каб. № 9, 10 згідно з експлікацією інвентарної справи) загальною площею 23,7 м2, що перебувають на балансі РВ ФДМУ по Тернопільській області, за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова,11 визнано ТОВ «ЕКФ «Орієнтир-Оцінка».
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Херсонській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
державного майна, що відбувся 12.03.2015
По об’єкту – частині нежитлового приміщення площею 2,0 м2 на
першому поверсі будівлі прохідної, що перебуває на балансі вагонного
депо Херсон ДП «Одеська залізниця», за адресою: м. Херсон, вул. Паровозна, 137. Переможець конкурсу – ПФ «Експрес-Оцінка».
По об’єкту – службовому приміщенню площею13,6 м2 в адміністративній будівлі Голопристанського РВ УМВС в Херсонській області, що
перебуває на балансі Голопристанського РВ УМВС України в Херсонській області, за адресою: Херсонська обл., м. Гола Пристань, вул.
1 Травня. Переможець конкурсу – ПП «Фрістайл-Плюс».
По об’єкту – службовому приміщенню площею 7,8 м2 в адміністративній будівлі Бериславського РВ УМВС в Херсонській області, що перебуває на балансі Бериславського РВ УМВС України в Херсонській
області, за адресою: Херсонська обл., м. Берислав, вул. Гоголя, 6 переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів державної
власності, що відбувся 12.03.2015
По об’єкту – частині вбудованого приміщення площею 1,0 м2 в
будівлі корпусу № 1, що перебуває на балансі ДП «Новатор», за адресою: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 17. Конкурсною комісією
прийнято рішення про укладення договору з переможцем конкурсу –
ДП«НДІпроектреконструкція» (Хмельницький філіал інституту).
По об’єкту – вбудованому приміщенню площею 26,04 м2 (кіоск)
на першому поверсі в будівлі залізничного вокзалу, що перебуває на
балансі Відокремленого підрозділу Вокзал станції Хмельницький, за
адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 92. Конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору з переможцем конкурсу
– ПП «Консалтинг Сервіс».
По об’єкту – прибудованному приміщенню гаражного боксу до будівлі управління площею 39,0 м2 та приміщенню окремого службового
гаража площею 44,2 м2, що перебувають на балансі Управління Державної казначейської служби України у Городоцькому районі Хмельницької
області, за адресою: Хмельницька обл., м. Городок, вул. Грушевського,
49. Конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору
з переможцем конкурсу – ТОВ «ЦЕБ «Капітал-Інвест».
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки майна, що відбувся 10.03.2015
Конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, який залучатиметься до проведення незалежної оцінки
об’єкта малої приватизації – цілісного майнового комплексу Новодністровської державної швейно-трикотажної фабрики (Чернівецька обл.,
Сокирянський р-н, м. Новодністровськ) з метою повернення у державну
власність у зв’язку з розірванням договору купівлі-продажу № КП-402
від 08.05.2013, визнано таким, що не відбувся.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
об’єкта оренди, що відбувся 18.03.2015
По об’єкту оренди – нежитлових приміщеннях площею 144,2 м2
будівлі лікарні, що перебувають на балансі Сектору медичного забезпечення УМВС України в Чернігівській області, за адресою: м. Чернігів,
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просп. Миру, 217 єдиному учаснику конкурсу ПП «Десна-Експерт-М»
було запропоновано укласти з регіональним відділенням договір на
проведення оцінки.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки цілісного майнового
комплексу, що відбувся 11.03.2015
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності на
право проведення незалежної оцінки цілісного майнового комплексу
– структурного підрозділу готелю «Експрес» ДП «Український центр
обслуговування пасажирів на залізничному транспорті України», орендованого ПАТ «УЦОП», за адресами: м. Київ, бульв. Шевченка, 38/40,
м. Київ, вул. Пушкінська, 14, літ. «Б» та «В» та м. Київ, пл. Привокзальна,
1 визнано ТОВ «Об’єднане підприємство з оцінки та експертизи спеціальних об’єктів і інвестицій» – Україна».
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди,
що відбувся 13.03.2015
№
ПлоНазва об’єкта оцінки
Адреса об’єкта оцінки
з/п
ща, м2
1 Нежитлове приміщення 70,8 м. Київ, вул. Володимирська, 24
2 Нежитлове приміщення 62,12
3 Нежитлове приміщення 30,0
4 Нежитлове приміщення 35,4
5 Нежитлове приміщення 107,0

Переможець конкурсу – СОД

ТОВ «Об’єднане підприємство з оцінки та експертизи спеціальних об’єктів
і інвестицій» – Україна»
м. Київ, просп. Перемоги, 50 ФОП Чебаков О. І.
м. Київ, просп. Перемоги, 50 ПП «Енергомакс»
м. Київ, вул. В. ВасилевТОВ «Об’єднане підприємство з оцінської, 24
ки та експертизи спеціальних об’єктів
і інвестицій» – Україна»
м. Київ, вул. Дружківська, 6 ПП «Гарант-Експерт»

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів державної
власності, що відбувся 11.03.2015
За результатами конкурсу переможцями визнано:
по об’єкту державної власності – цілісному майновому комплексу
структурного підрозділу – лікеро-горілчаному цеху, що перебуває на
балансі Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт», за адресою: Вінницька обл., Бершадський р-н,
м. Бершадь, вул. Чкалова, 1 – ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД;
по об’єкту державної власності – окремо розташованому основному адміністративному приміщенню (літ. А) загальною площею
55,3 м2; одноповерховому сараю (літ. Б) хліву площею 6,6 м2; вбиральні
(літ. В); огорожі; хвіртці, що перебувають на балансі Томашпільського районного центру зайнятості, за адресою: 24200, Вінницька обл.,
Томашпільський р-н, смт Вапнярка, вул. Леніна, 84 – ФОП Шуткевича В. Є.;
по об’єкту державної власності – нежитлових вбудованих приміщеннях: № ІІ (4,3 м2), № 1-3 (15,4 м2); № 1-4 (4,99 м2) загальною площею
24,69 м2 в одноповерховій будівлі пошти (літ. А), що перебувають на
балансі Вінницької дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», за адресою: 24100, Вінницька обл., Чернівецький р-н, с. Бабчинці, вул. Леніна, 9 – ФОП Шумську О. І.;
по об’єкту державної власності – нежитловому вбудованому приміщенню № 4 (21,1 м2) та частині № 1 (1,9 м2), І (1,9 м2) загальною площею 24,9 м2 в одноповерховій будівлі поштового відділення (літ. А), що
перебувають на балансі Вінницької дирекції Українського державного
підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», за адресою: 23422, Він
ницька обл., Мурованокуриловецький р-н, с. Наддністрянське, вул. Леніна, 81 – ФОП Шуткевича В. Є.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення землеоціночних
робіт та незалежної оцінки об’єкта державної
власності, що відбувся 18.03.2015
За результатами конкурсу по об’єкту державної власності групи
А – будівлі лазні загальною площею 152,8 м2 (разом із земельною ділянкою площею 0,1528 га), що під час приватизації не увійшла до статутного капіталу СВАТ «Кожухівське» та перебуває на позабалансовому рахунку Кожухівської сільської ради, за адресою: Вінницька обл.,
Літинський р-н, с. Кожухів, вул. Жовтнева, 61 переможцем визнано
ТОВ «ВІНЕКС», м. Вінниця.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів державної
власності, що відбувся 18.03.2015
За результатами конкурсу переможцями визнано:
по об’єкту державної власності групи А – модуль-ангару загальною
площею 1 102,6 м2, що не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Турбівський цукровий завод» та обліковується на позабалансовому рахунку
ТОВ «Турбівська цукрова компанія», за адресою: 22513, Вінницька
обл., Липовецький р-н, смт Турбів, вул. Миру, 93 – ТОВ «ЦЕБ «КапіталІнвест», м. Вінниця;
по об’єкту державної власності групи Д – крупозаводу, що перебуває на балансі ПрАТ «Гніванське хлібоприймальне підприємство», за
адресою: Вінницька обл., Тиврівський р-н, м. Гнівань, вул. Промислова,
1 – ТОВ «ЦЕБ «Капітал-Інвест», м. Вінниця.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки державного майна
Конкурс відбувся 18.03.2015.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки окремого індивідуально визначеного
майна – приміщення трансформатора селища ТМ-630 (з трансформатором) загальною площею 25,5 м2 за адресою: 45700, Волинська обл.,
Горохівський р-н, смт Мар’янівка, вул. Незалежності, 13, корп. Ї-1 визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Волинь-експерт».
Конкурс відбувся 19.03.2015.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки:
частини їдальні площею 12,5 м2 за адресою: 43025, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Кривий Вал, 19 визнано суб’єкта оціночної діяльності –
ТОВ «Волинь-експерт»;
частини навчального корпусу № 1 площею 56,28 м2 за адресою:
43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Винниченка, 30 визнано суб’єкта
оціночної діяльності – ТОВ «Волинь-експерт»;
частини магазину-бару «Діброва» літера А-1 площею 69,3 м2 за
адресою: 44442, Волинська обл., Старовижівський р-н, с. Сереховичі, вул. Ярощука, 2а визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП
Малащицьку О. Г.;
частини бару «Діброва» літера А-1 площею 30,5 м2 за адресою:
44453, Волинська обл., Старовижівський р-н, с. Смідин, вул. Грушевського, 39 визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Малащицьку О. Г.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів, що відбувся 12.03.2015
1. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею
29,24 м2. Балансоутримувач: ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса:
м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 29. Переможець – ТОВ
«Експерт Сервіс».
2. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 215,3 м2.
Балансоутримувач: 1936 окремий загін механізації 26 об’єднаного загону ДССТ. Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Івана Сірка, 80. Переможець –
ФОП Воротеляк Е. Е.
3. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 33,0 м2.
Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Миронова, 15. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О.
4. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею
16,0 м2. Балансоутримувач: Автотранспортний технікум ДВНЗ «НГУ».
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Кірова, 111б. Переможець – ДВНЗ
ПДАБтаА.
5. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 7,5 м2.
Балансоутримувач: Дніпропетровський радіоприладобудівний коледж.
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Шмідта, 18. Переможець – ТОВ «Авто
Маркет».
6. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 52,3 м2
та будівля площею 72,9 м2. Балансоутримувач: ДП «Придніпровська
залізниця». Адреса: м. Дніпропетровськ, пров. Джинчарадзе, 30. Переможець – ТОВ «Експерт Сервіс».
7. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 39,41 м2.
Балансоутримувач: ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 29а. Переможець – ТОВ «Експерт Сервіс».
8. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 41,0 м2.
Балансоутримувач: Дніпропетровський державний інститут фізичної
культури і спорту. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 2а.
Переможець – ТБ «Універсал».
9. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею
202,0 м 2. Балансоутримувач: 1936 окремий загін механізації 26
об’єднаного загону ДССТ. Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Івана Сірка, 80.
Переможець – ФОП Щур С. Ф.
10. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 7,2 м2.
Балансоутримувач: ДП «Укртрансформація». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Семафорна, 2. Переможець – ТОВ «Авто Маркет».
11. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 15,8 м2.
Балансоутримувач: ДП «Укртрансформація». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Семафорна, 2. Переможець –ТОВ «Авто Маркет».
12. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 37,7 м2.
Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Миронова, 15. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О.
13. Назва об’єкта: будівля загальною площею 288,0 м2 та майданчик площею 200,0 м2. Балансоутримувач: КП «Південукргеологія».
Адреса: м. Новомосковськ, вул. Спаська, 9. Переможець – ФОП Данильченко В. В.
14. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2.
Балансоутримувач: Солонянська виправна колонія управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області № 21.
Адреса: Дніпропетровська обл., с. Аполлонівка, Військове містечко,
37. Переможець – ПП «ЦНЕ «Гарант».
15. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2.
Балансоутримувач: Синельниківська виправна колонія управління
Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області
№ 94. Адреса: Дніпропетровська обл., с. Шахтарське, вул. Миру, 7а.
Переможець – ПП «ЦНЕ «Гарант».
16. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2.
Балансоутримувач: Софіївська виправна колонія управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області № 45.
Адреса: Дніпропетровська обл., Софіївський р-н, с. Макорти, вул. Центральна. Переможець – ПП «ЦНЕ «Гарант».
17. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2.
Балансоутримувач: Дніпропетровська виправна колонія управління
Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області
№ 89. Адреса: м. Дніпропетровська, вул. Будьоного, 1а. Переможець
– ДВНЗ ПДАБтаА.
18. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2.
Балансоутримувач: ДП «Приднівська залізниця». Адреса: м. Дніпропетровськ, пл. Петровського, 15. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О.
19. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2.
Балансоутримувач: ДП «Придніпровська залізниця». Адреса: м. Дніпропетровськ, пл. Петровського,11. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О.
20. Назва об’єкта: частина даху площею 19,96 м2 та нежитлове
вбудоване приміщення площею 10,18 м2. Балансоутримувач: ДП «Дніпровський проектний інститут». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Театральна, 6. Переможець – ДВНЗ ПДАБтаА.
21. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
185,7 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Український державний хімікотехнологічний університет». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 44. Переможець – ДВНЗ ПДАБтаА.
22. Назва об’єкта: частини внутрішньої поверхні стіни площею
4,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. ХХІІ Партз’їзду, 11. Переможець –
ТОВ «Мамульчик І К».
23. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
137,93 м2. Балансоутримувач: Національна металургійна академія
України. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 38а.
Переможець – ТБ «Універсал».
24. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення кувального корпусу площею 2 151,3 м2, нежитлові вбудовані приміщення ливарного
корпусу площею 470,7 м2, нежитлові вбудовані приміщення модельної
дільниці площею 466,1 м2, замощення площею 1 047,5 м2 та замощення
площею 2 000,0 м2. Балансоутримувач: ДП «НВК «Електровозобудування». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Орбітальна, 13. Переможець
– ТОВ «Експерт Груп».
25. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2.
Балансоутримувач: Дніпродзержинська виправна колонія управління
Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області. Адреса: м. Дніпродзержинськ, вул. Димитрова, 214. Переможець –
ФОП Кушнерова Л. О.
26. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею
17,2 м2. Балансоутримувач: ДП «Придніпровська залізниця». Адреса:
Дніпропетровська обл., Павлоградський р-н, ст. Богуслав, вул. Залізничників, 11. Переможець – ФОП Данильченко В. В.
27. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею
16,8 м2. Балансоутримувач: ДП «Придніпровська залізниця». Адреса: Дніпропетровська обл., Петропавлівський р-н, ст. МиколаївкаДонецька, вул. Польова, 3г. Переможець – ФОП Данильченко В. В.
28. Назва об’єкта: будівля загальною площею 434,8 м2. Балансоутримувач: ДП «Придніпровська залізниця». Адреса: м. Дніпропетровськ,
вул. Іларіонівська, 22к. Переможець – ТОВ «Екссперт Сервіс».
29. Назва об’єкта: ємність для зберігання ПММ об’ємом 30 м3, площа – 15,1 м2, навіс площею 33,0 м2, нежитлове приміщення в одноповерховому побутовому корпусі площею 34,6 м2, нежитлове приміщення
виробничого корпусу площею 13,0 м2. Балансоутримувач: Нікопольське
міжрайонне управління водного господарства. Адреса: м. Нікополь,
вул. Лісна, 7а. Переможець – ПП «ЦНЕ «Гарант».
30. Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів у складі: прилавок
холодильний Таир-106М; прилавок холодильний Таир-106М ПВХС;
камера холодильна КХН-2-6М; апарат електронно-реєстраційний ЕРА
101.08. Балансоутримувач: ПАТ «Нікопольський південнотрубний завод». Адреса: Дніпропетровська обл., м. Нікополь, просп. Трубників,
91. Переможець – ТБ «Універсал».
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної
оцінки майна, що відбувся 05.03.2015
Найменування об’єкта оцінки: споруда «Басейн бризгальний» загальною площею 6 536,0 м2, що перебуває на балансі та не увійшла до
статутного капіталу ВАТ «Содовий завод». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Слов’янськ, вул. Новосодівська, 2. Переможець конкурсу –
ФОП Гундарева А. О.
Найменування об’єкта оцінки: індивідуально визначене державне
майно – трансформатор (інв. № 153) та трансформатор (інв. № 154),
що перебуває у приміщенні трансформаторної підстанції, яка входить
до складу ЦМК «Слов’янський солевиварювальний завод № 1». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Слов’янськ, вул. Сільзаводська, 11.
Переможець конкурсу – ФОП Власенко О. В.
Найменування об’єкта оцінки: автомобільний шлях до дробильносортувальної дільниці довжиною 200,0 м (реєстровий номер 290601.15.
ААБАГБ523) та під’їзний залізничний шлях довжиною 110,0 м (реєстровий номер 290601.19.ААБАГБ527). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Артемівськ, 2-й провулок Ломоносова, 3. Переможець конкурсу –
ФОП Власенко О. В.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної
оцінки майна, що відбувся 19.03.2015
Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого
приміщення площею 20,0 м2 фойє першого поверху навчального корпусу № 3. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 1. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О.
Найменування об’єкта оцінки: основні засоби, довгострокові біологічні активи, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи та оборотні матеріальні засоби цілісного майнового комплексу
ДП «Азовський судноремонтний завод». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 87510, Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Адмірала Луніна,
2. Переможець конкурсу – ТОВ «Юрекс-Консалтинг».
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурcу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 19.03.2015
Для проведення незалежної оцінки:
об’єкта державної власності групи А – окремого індивідуально визначеного майна: частини двоповерхової адміністративно-побутової
будівлі літ. А загальною площею 241,7 м2, а саме: приміщення першого
поверху (поз. 1-1, 1-2, 1-3, 1-4) площею 90,4 м2; приміщення другого
поверху (1-5, 1-6, 1-7, 1-8) площею 127,1 м2, частина приміщень загального користування (сходова клітка з коридором поз. І, ІІ, ІІІ) площею
24,2 м2; господарська прибудова, що складається з приміщення гаража
літ. Б площею 27,4 м2, приміщення складу літ. В площею 27,3 м2, приміщення котельні літ. Г площею 20,3 м2; дворова вбиральня літ. Д площею 1,4 м2 разом із земельною ділянкою. Місцезнаходження об’єкта:
Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт Солотвине, вул. Сігетська, 12.
Розмір земельної ділянки – 0,0358 га. Запропоновано укласти договір
суб’єкту оціночної діяльності – ТОВ «Ріалті-О»;
частини вбудованого нежилого приміщення поз. 2 загальною площею 1,5 м2 на третьому поверсі в частині будівлі літ. АА1А2. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Чоп, вул. Залізнична, 3а.
Переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП
«Експерт-Центр»;
частини вбудованого приміщення поз. 80 загальною площею 1,5 м2
на першому поверсі частини будівлі літ. А – А’. Місцезнаходження
об’єкта: Закарпатська обл., м. Берегове, пл. Ф. Ракоці ІІ (пл. 40 років
Жовтня ), 3. Переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шастун С. Г.;
вбудованого приміщення поз. 11 площею 5,0 м2 Цеху обслуговування споживачів поштового зв’язку літ. А. Місцезнаходження об’єкта:
Закарпатська обл., м. Перечин, пл. Народна (Леніна), 7. Переможцем
конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності ПП «Експерт-Центр»;
частини вбудованого приміщення поз. 1-36 загальною площею 2,4 м2
на другому поверсі в частині адмінбудинку літ. А. Місцезнаходження
об’єкта: Закарпатська обл., м. Іршава, вул. Шевченка, 32/1. Запропоновано укласти договір суб’єкту оціночної діяльності – ТОВ «Байт»;
частини вбудованого приміщення поз. 2 – 22 загальною площею
3,7 м2 на першому поверсі адмінбудинку літ. А майнового комплексу
Виноградівського ВуПЗ. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл.,
м. Виноградів, вул. Миру, 41. Переможцем конкурсу визнано суб’єкта
оціночної діяльності – ТОВ «Ріалті-О».
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 19.03.2015
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
переможцями визнано:
ПП «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: вбудованих у перший поверх будівлі (літ. А-3) нежитлових приміщень № 12
площею 12,1 м2, № 112 площею 7,5 м2, загальною площею 19,6 м2, що
перебувають на балансі ДП «Запорізький державний цирк». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 41;
ТОВ «Оціночно-консалтингова фірма «Бізнес-Експерт-Сервіс» на
виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: частини коридору № 114
площею 2,0 м2 та частини коридору № 193 площею 2,0 м2 першого
поверху учбово-лабораторного корпусу (літера А-3) загальною площею 4,0 м2, що перебувають на балансі Запорізького національного
технічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Леніна, 194;
ФОП Перевая Володимира Сергійовича на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: частини вбудованого нежитлового приміщення
коридору № 209 другого поверху будівлі учбового корпусу № 1а (літ.
В), реєстровий номер 02125220.1.ФСНТКК034, загальною площею
6,0 м2, що перебуває на балансі Бердянського державного педагогічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл.,
м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4;
ТОВ «Національна експертно-правова група» на виконання робіт з
оцінки об’єкта оренди: частини вбудованого нежитлового приміщення
№ 101 першого поверху триповерхової будівлі учбового корпусу № 5
(Літ. ВВ’), реєстровий номер 02125220.1.ФСНТКК038, загальною площею 4,0 м2, що перебуває на балансі Бердянського державного педагогічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька
обл., м. Бердянськ, вул. Фрунзе, 3 /вул. Пушкіна, 2;
ТОВ «Національна експертно-правова група» на виконання робіт з
оцінки об’єкта оренди: приміщення прибудови до офіса УЗтаФО, інв.
номер 83/1/4074, реєстровий номер 24584661.259.ЛОУЖЦП1085, а
саме: вбудованих нежитлових приміщень № 106-109, 107-1, 108-1,
сходових кліток XI, XII підвалу, кімнат № 55 – 59, сходових кліток IV,
V першого поверху, ганку (літера а) загальною площею 165,8 м2, що
перебувають на балансі відокремленого підрозділу «Запорізька АЕС»
державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл.,
м. Енергодар, просп. Будівельників, 39;
ФОП Дунай Еллу Володимирівну на виконання робіт з оцінки об’єкта
оренди: нежитлових приміщень з № 119 до № 123; № 128; № 130;
№ 131, № 132 площею 380,7 м2; частини приміщення № 126 площею
66,65 м2, загальною площею 447,35 м2 на четвертому поверсі будівлі
(літ. А-4), що перебувають на балансі ДВНЗ «Запорізький національний університет». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя,
вул. Героїв Сталінграда, 1.
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