Додаток до «державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

№ 7 (856)
Засновано у вересні 1993 року
ФДМУ ПОВІДОМЛЯЄ

Фонд державного майна України повідомляє, що 10 лютого 2015 року відбувся заключний етап конкурсного відбору на
заміщення вакантної посади голови правління ПАТ «Науководослідний інститут електромеханічних приладів», оголошеного у газеті «Відомості приватизації» від 17.12.2014 № 50 (847).
Відповідно до рішення постійної конкурсної комісії Фонду
державного майна України з проведення конкурсного відбору керівників державних суб’єктів господарювання переможцем конкурсного відбору визнано Саруханяна Аршака
Ашотовича.
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Засновник і видавець –
Фонд державного майна України
Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 151 від 15 жовтня 1993 р.

Передплатний індекс 22437

офіційне видання Фонду
державного майна України

Продаж об’єктів групи А

Регіональне відділення ФДМУ по Закарпатській області
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади
голови правління ВАТ «Бескид»
Адреса: 90533, Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Новоселиця, вул. Вайди, 76.
Основний вид діяльності – виробництво та реалізація виробів з металу, дерева та пластмас, товарів народного споживання, надання виробничих, торгових, транспортних, заготівельноскладських посередницьких послуг.
Вимоги до претендентів:
досвід практичної роботи на керівних посадах; вища освіта.
Для участі в конкурсі подаються:
заява про участь у конкурсі; копія документа, що посвідчує особу; належним чином завірені копії документів: витягу з
трудової книжки, документа про повну вищу освіту за відповідною спеціальністю; заповнена в установленому порядку особова картка з обліку кадрів з наклеєною фотокарткою; довідка
про стан здоров’я (форма № 133-О); довідка про відсутність
у особи судимості; інформація про досвід успішної роботи з
управління підприємством; листи-подання з організацій, які
рекомендують учасника (за наявності); інші документи на розсуд конкурсанта.
Регіональне відділення ФДМУ по Закарпатській області
звертає увагу, що конкурс на заміщення вакантної посади керівника ВАТ «Бескид» відбудеться відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників державних суб’єктів
господарювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777.
Для участі в конкурсному відборі претендент особисто
подає документи протягом 30 календарних днів з дати
оголошення конкурсу за адресою: 88000, м. Ужгород,
вул. Собранецька, 60, каб. 301, тел./факс (0312) 61-38-83.

Додаток виходить щосереди

18 лютого 2015 р.

Управління продажу об’єктів малої приватизації та ЄМК, т. 280-42-34
ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ВИКУПУ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом викупу
(затверджений наказом ФДМУ від 10.02.2015 № 171)
Сумська ОБЛАСТЬ

Вбудовані нежитлові приміщення на другому поверсі загальною площею 259,7 м2, що орендуються фізичною особою – підприємцем Максименком О. Д., за адресою: 41102, Сумська обл.,
м. Шостка, вул. Горького, 4, які перебувають на балансі ВАТ «АК
«Свема» (код за ЄДРПОУ 05761318).

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта
державної власності
Назва об’єкта: приміщення лабораторії загальною площею
125,7 м2.
Місцезнаходження об’єкта: м. Городенка, вул. Винниченка,
105а.
Балансоутримувач: ВАТ «Городенківське хлібоприймальне підприємство» (ліквідоване).
Відомості про об’єкт приватизації: приміщення загальною
площею 125,7 м2 на першому поверсі цегляної одноповерхової
будівлі з підвальним приміщенням – об’єктом цивільної оборони, що має два окремі входи. Будівля передана на зберігання
ПП «Вільхівці».
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ –
127 318,00 грн.
ПДВ – 25 464,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ –
152 782,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Подальше використання об’єкта визначає покупець з дотриманням санітарно-екологічних норм та правил пожежної безпеки
згідно з чинним законодавством України.
2. Покупець зобов’язаний укласти з регіональним відділенням
договір про безоплатне зберігання державного майна споруди цивільної оборони – сховища, що не включене до статутного капіталу
ВАТ «Городенківське хлібоприймальне підприємство».
3. Покупець зобов’язаний надавати безперешкодний доступ
на свою територію та до споруди цивільної оборони – сховища,
розташованого в підвальному приміщенні будівлі на вул. Винниченка, 105а в м. Городенка, представникам РВ ФДМУ по
Івано-Франківській області, управління ДСНС України в ІваноФранківській області та Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, уповноваженим здійснювати контроль за
виконанням вимог нормативних документів щодо стану готовності споруди цивільної оборони – сховища та утримання його
у належному стані.
4. Питання землекористування покупець вирішує самостійно
після укладення договору купівлі-продажу відповідно до вимог
чинного законодавства.
5. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта
в період чинності зобов’язань здійснюється за погодженням з державним органом приватизації із забезпеченням збереження для
нового власника всіх зобов’язань, визначених договором купівліпродажу, не виконаних покупцем на момент такого відчуження.
Аукціон буде проведено о 10.00 через 20 днів після публікації цієї інформації в РВ ФДМУ по Івано-Франківській
області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок,
48, актовий зал.
Кінцевий термін прийняття заяв – за три дні до дати проведення аукціону.
Учасники аукціону перераховують РВ ФДМУ по ІваноФранківській області (код установи за ЄДРПОУ 13660726) у банк
ГУДКСУ в Івано-Франківській області, МФО 836014:
за реєстрацію заяви – 17,00 грн. та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації на рахунок № 37180500900001;
15 278,20 грн. – гарантійний внесок, грошові кошти в розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта аукціону на рахунок
№ 37314913660726.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ
по Івано-Франківській області за адресою: м. Івано-Франківськ,
вул. Василіянок, 48, тел. (03422) 2-53-52.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності –
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 конструкторськотехнологічний 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 за ЄДРПОУ 21014029.
Вид діяльності об’єкта: розроблення сучасних ресурсо- 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; корпус № 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 і 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.
Статутний капітал – 1 500,00 тис. грн.
Заборгованість станом на 01.01.2015: дебіторська – 0,2 тис.
грн., кредиторська – 4 391,70 тис. грн., у т. ч. прострочена заборгованість із заробітної плати – 882,90 тис. грн., зі страхування – 487,60 тис. грн., перед бюджетом – 134,00 тис. грн., інші
поточні забов’язання – 2 887,20 тис. грн., збитки за 2014 рік –
580,20 тис. грн.
Чисельність працюючих: 6 осіб, у т. ч.: директор, головний бухгалтер, головний інженер, обслуговуючий персонал (3 од.).
Початкова ціна об’єкта без 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», що приватизується.
2. Враховуючи відсутність матеріально-технічної бази та трудових ресурсів збереження профілю роботи ДП НДКТІХТТ «Агро
холод» не передбачається. Покупець самостійно вирішує 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.
Аукціон відбудеться 16 березня 2015 року об 11.00
за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,15, 11-й поверх, каб. 1112.
Останній день приймання заяв – 12 березня 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 телефонами: 731-50-36, 728-72-62.
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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
105,1 м2 у будівлі торгового центру.
Місцезнаходження об’єкта: 35042, Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Базальтове, вул. Жовтнева, 4а.
Балансоутримувач: ПАТ «Івано-Долинський спецкар’єр», код
за ЄДРПОУ 05471862, адреса: 35042, Костопільський р-н, с. Базальтове, вул. Базальтівська, 10.
Відомості про об’єкт: нежитлові приміщення загальною площею 105,1 м2 у будівлі торгового центру. Фундамент бетонний
стрічковий; стіни цегляні; перегородки цегляні; перекриття залізобетонні, монолітні; покрівля азбестоцементна; підлоги – керамічна плитка, паркет, лінолеум, ДВП; двері та вікна дерев’яні;
оздоблення – штукатурка, водне та масляне пофарбування, ДСП;
інженерне забезпечення: електро- та газопостачання, вентиляція
(опалення, водопостачання, каналізація відключені від зовнішніх
мереж ПАТ «Івано-Долинський спецкар’єр»). Відсутній окремий
вхід у приміщення.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 110 160,00 грн.
ПДВ – 22 032,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 132 192,00
грн.
Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець; дотримання покупцем термінів оплати за придбаний об’єкт; дотримання покупцем санітарно-екологічних норм експлуатації об’єкта, правил
пожежної безпеки та утримання прилеглої території в належному
санітарному стані; покупцю здійснити реєстрацію нерухомого
майна відповідно до вимог чинного законодавства України; питання землекористування покупець вирішує самостійно згідно з

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

Житомирська область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта
незавершеного будівництва – майстерні обласного
навчально-курсового комбінату разом
із земельною ділянкою, на якій він розташований
Назва об’єкта приватизації: незавершене будівництво майстерні обласного навчально-курсового комбінату разом із земельною ділянкою, на якій воно розташовано.
Місцезнаходження: Житомирська обл., Новоград-Волинський
р-н, с. Сусли, вул. Радянська, 25.
Балансоутримувач: Житомирський обласний навчальнокурсовий комбінат Житомирської обласної ради (код за ЄДРПОУ
00914444, 11708, Житомирська обл., м. Новоград-Волинський,
вул. Ушакова, 4/5).
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: майстерня
складається з виробничого приміщення розмірами 36х24м. Зовнішні стіни майстерні зведені з глиняної та силікатної цегли під
штукатурку. Штукатурка фасадів не виконана. По фасадах будівлі
встановлені віконні та дверні блоки. Покрівля будівлі виконана з
азбестоцементних листів. По виробничому приміщенню: виконана підлога з бетону, встановлені залізобетонні ферми, укладені
ребристі плити перекриття. У підсобних приміщеннях частково
виконані штукатурні роботи. До будівлі підведені лінії електропостачання. Інші інженерні комунікації відсутні. Ступінь будівельної
готовності об’єкта – 81 %.
Відомості про земельну ділянку: площа – 0,5616 га. Кадастровий номер 1824085600:01:000:0766. Категорія земель: землі
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Вид використання земельної ділянки – для
будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ –
174 235,00 грн. (сто сімдесят чотири тисячі двісті тридцять п’ять
грн. 00 коп.), у т. ч.:
незавершеного будівництва – 108 696,00 грн. (сто вісім тисяч шістсот дев’яносто шість грн. 00 коп.); земельної ділянки –
65 539,00 грн. (шістдесят п’ять тисяч п’ятсот тридцять дев’ять
грн. 00 коп.).
ПДВ – 34 847,00 грн. (тридцять чотири тисячі вісімсот сорок
сім грн. 00 коп.).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ –
209 082,00 грн. (двісті дев’ять тисяч вісімдесят дві грн. 00
коп.), у т. ч.:
незавершеного будівництва – 130 435,20 грн. (сто тридцять
тисяч чотириста тридцять п’ять грн. 20 коп.); земельної ділянки – 78 646,80 грн. (сімдесят вісім тисяч шістсот сорок шість грн.
80 коп.).
Умови продажу об’єкта приватизації:
завершити будівництво об’єкта та ввести його в експлуатацію протягом п’яти років з моменту підписання акта прийманняпередання з можливою зміною його первісного призначення;
забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого
введення в експлуатацію об’єкта незавершеного будівництва;
протягом трьох місяців з моменту підписання акта прийманняпередання здійснити державну реєстрацію переходу права власності на об’єкт незавершеного будівництва та земельну ділянку в
установленому законом порядку; подальше відчуження об’єкта
незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, можливе лише за умови збереження для

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 УДКСУ в м. Рівне,
МФО 833017, код за ЄДРПОУ 13989432, одержувач – РВ ФДМУ
по Рівненській області.
Грошові кошти в розмірі 13 219,20 грн., що становить 10 %
від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на рахунок
№ 37313004000095, банк УДКСУ у м. Рівне, МФО 833017, код
за ЄДРПОУ 13989432, одержувач – РВ ФДМУ по Рівненській області.
Кінцевий термін прийняття заяв: 16 березня 2015 року включно до 17.15.
Аукціон буде проведено 20 березня 2015 року об 11.00
у приміщенні РВ ФДМУ по Рівненській області за адресою:
м. Рівне, вул.16 Липня, 77.
Реєстрація учасників аукціону проводиться 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.
Отримати 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.
нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань,
визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою РВ
ФДМУ по Житомирській області, яке здійснює контроль за їх виконанням; використовувати земельну ділянку відповідно до цільового призначення та у випадку необхідності самостійно вирішувати
питання щодо зміни її цільового призначення згідно з чинним законодавством України.
Засоби платежу: грошові кошти.
Реєстраційний внесок у розмірі 17,00 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт перераховуються на рахунок
№ 37183502900001 в ГУДКСУ у Житомирській області, код банку
811039. Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Житомирській області,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.
Грошові кошти в розмірі 10 % початкової ціни об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою 20 908,20 грн.
(двадцять тисяч дев’ятсот вісім грн. 20 коп.) перераховуються на
рахунок № 37314013000010 в ГУДКСУ у Житомирській області,
код банку 811039. Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Житомирській
області, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.
Аукціон буде проведено 20 березня 2015 року об 11.00
за адресою: м. Житомир, вул.1 Травня, 20, актовий зал РВ
ФДМУ по Житомирській області.
Реєстрація учасників аукціону з 10.00 до 10.50. Приймання
заяв проводиться у робочі дні з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00
до 16.45.
Кінцевий термін прийняття заяв: 16 березня 2015 року з 9.00
до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Житомирська
обл., Новоград-Волинський р-н, с. Сусли, вул. Радянська, 25.
Служба з організації та проведення аукціону – РВ ФДМУ по Жито
мирській області, адреса: 10008, м. Житомир, вул. 1 Травня,
20, кімн. 412, тел. (0412) 42-04-18, у робочі дні з 9.00 до 18.00,
у п’ятницю – з 9.00 до 16.45.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта незавершеного будівництва
разом із земельною ділянкою (державна власність)
Назва об'єкта незавершеного будівництва: дитячий садок.
Місцезнаходження: 80520, Львівська обл., Буський р-н, с. Топо
рів, вул. Краківська, 688.
Балансоутримувач: ВАТ «Птахофабрика «Топорівська» (ліквідоване).
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: по об’єкту
виконаний фундамент розмірами 12,65х60 м, перекритий залізобетонними плитами розмірами 6,10х1,20 м, висотою 0,20 м.
Фундамент складається з бетонних блоків 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 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 м від дороги загального
користування. Стан дороги задовільний.
Інженерні комунікації на об’єкті відсутні.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки –
4 464 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 Львівської області від 24.02.2014 № 129 земельна ділянка
має такі обмеження містобудівного характеру: використовувати
земельну ділянку відповідно до цільового призначення згідно

Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Дніпропетровській області в інформації про продаж на аукціоні об’єкта державної власності – групи інвентарних об’єктів, опублікованій в
газеті «Відомості приватизації» № 6 (855) від 11.02.2015 на стор.
2, перший та четвертий абзаци слід читати:
«Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів у складі: будівля
управління ЖКГ літ. С-2, загальною площею 1 486,6 м2, сходи літ.
с, с1, с2, ґанок літ. с3, пожежні сходи літ. с4, прохідна промбази
ЖКГ літ. СІ-1, загальною площею 16,8 м2, приямок теплотраси
літ. сі, склад літ. СЇ-1, СЇІ-1, СЇІІ-1, СЇІІІ-1, загальною площею літ.
531,9 м2, навіс літ. СЇІV-1, склад літ. СЖ-1, загальною площею
176,0 м2, ганок літ. сж, склад металу літ. СЗ-1, загальною площею 79,7 м2, № ІІІ – мостіння, внутрішньодворові мережі – 3
од. (зовнішня телефонізація управління ЖКГ, каналізація зовнішня управління ЖКГ, мережі теплопостачання зовнішні),
транспортні засоби, господарський інвентар, меблі, офісне
обладнання – 163 од.
...Відомості про об’єкт: група інвентарних об’єктів у складі:
двоповерхова будівля управління ЖКГ літ. С-2, загальною площею 1 486,6 м2, сходи літ. с, с1, с2, ґанок літ. с3, пожежні сходи
літ. с4, 1972 рік побудови, одноповерхова цегляна будівля прохідної промбази ЖКГ літ. СІ-1, загальною площею 16,8 м2, приямок теплотраси літ. сі, одноповерхова цегляна будівля складу
літ. СЇ-1, СЇІ-1, СЇІІ-1, СЇІІІ-1, загальною площею літ. 531,9 м2, 1976
рік побудови, металевий навіс літ. СЇІV-1, 1976 рік побудови, одноповерхова залізобетонна будівля складу літ. СЖ-1, загальною
площею 176,0 м2, ганок літ. сж, одноповерхова залізобетонна
будівля складу металу літ. СЗ-1, загальною площею 79,7 м2,
№ ІІІ – мостіння, внутрішньодворові мережі – 3 од. (зовнішня
телефонізація управління ЖКГ, каналізація зовнішня управління
ЖКГ, мережі теплопостачання зовнішні), транспортні засоби,
господарський інвентар, меблі, офісне обладнання – 163 од.».
Далі за текстом.

з узгодженим проектом забудови; не чинити перешкод у будівництві, реконструкції, ремонті, експлуатації об’єктів інженерної
та транспортної інфраструктури, які розташовані 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 по благоустрою, озелененню, огородженню, реконструкції, прокладенню
інженерних мереж виконувати після узгодження проекту і дозволу
на проведення будівельних робіт.
Ціна об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною
ділянкою без урахування ПДВ – 51 500,00 грн., у т. ч.: 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 % від
початкової ціни об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою (гарантійний внесок), вносяться на рахунок
№ 37310009000186, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Львівській
області, код за ЄДРПОУ 20823070; банк одержувача – ГУДКСУ у
Львівській області, МФО 825014.
Ознайомитися з об’єктом можна 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 прийманняпередання 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 півтора 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 – 9 березня 2015 р.
Аукціон відбудеться 13 березня 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 Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 17, тел./факс 255-38-55.

Оприлюднення проекту регуляторного акта та відстеження регуляторного впливу
ЗВІТ
про базове відстеження результативності регуляторного
акта – постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення
змін до Порядку проведення аукціону та інвестиційного
конкурсу з продажу єдиних майнових комплексів,
пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі
акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації
чи корпоратизації державних вугледобувних
підприємств» від 7 серпня 2013 року № 551
Вид та назва регуляторного акта.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до
Порядку проведення аукціону та інвестиційного конкурсу з продажу єдиних майнових комплексів, пакетів акцій, що належать
державі у статутних капіталах акціонерних товариств, утворених у
процесі приватизації чи корпоратизації державних вугледобувних

18 лютого 2015 року

підприємств» від 7 серпня 2013 року № 551 (далі – нормативноправовий акт).
Назва виконавця заходів з відстеження.
Фонд державного майна України.
Цілі прийняття акта.
Нормативно-правовий акт було розроблено на виконання доручення Секретаріату Кабінету Міністрів України від 16.05.2013
№ 6396/0/2-13 та витягу з протоколу № 25 засідання Кабінету
Міністрів України від 8 квітня 2013 року.
Головними цілями прийняття нормативно-правового акта
є вдосконалення процедури продажу єдиних майнових комплексів, пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації чи
корпоратизації державних вугледобувних підприємств, а також
урахування зауважень Адміністрації Президента України, вислов-

лених на засіданні Кабінету Міністрів України 8 квітня 2013 року.
Строк виконання заходів з відстеження.
Заходи з базового відстеження нормативно-правового акта
проводилися з 15 грудня 2014 року до 30 січня 2015 року.
Тип відстеження.
Базове.
Методи одержання результатів відстеження.
Статистичні дані.
Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних.
Впровадження даного нормативно-правового акта дасть змогу
удосконалити організаційні процеси продажу єдиних майнових
комплексів, пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації та
корпоратизації державних вугледобувних підприємств.
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Оприлюднення проекту регуляторного акта та відстеження регуляторного впливу
Нормативно-правовий акт є обов’язковим для виконання Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями,
іншими заінтересованими органами виконавчої влади.
Кількісні та якісні значення показників результативності
акта.
Результативність відстеження нормативно-правового акта визначається кількістю проданих об’єктів та сумою інвестицій, вираженою у грошовому еквіваленті.
Нормативно-правовий акт набрав чинності 27.08.2013 після
його офіційного опублікування у бюлетені Міністерства юстиції
України «Офіційний вісник України» № 63 (ст. 2295).
Відповідно до статті 6 Закону України «Про особливості приватизації вугледобувних підприємств» орган, уповноважений
управляти державним майном, здійснює заходи з передприватизаційної підготовки вугледобувних підприємств та проводить
реорганізацію підприємств з метою підвищення їх інвестиційної привабливості. Крім того, орган, уповноважений управляти
державним майном, формує перелік об’єктів приватизації для
затвердження Кабінетом Міністрів України переліку об’єктів державної власності, які підлягають приватизації.
Підготовку до продажу вугледобувних підприємств, що були
включені до переліку об’єктів державної власності, які підлягали приватизації у 2012 – 2014 роках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2012 року № 987
зі змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2013 року № 507 та від 13 серпня 2014 року № 328,
регіональними відділеннями Фонду не розпочато у зв’язку з
тим, що цими підприємствами та Міністерством енергетики та
вугільної промисловості України не завершено передприватизаційну підготовку.
Крім того, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів
України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 9 вересня 2012 р. № 987», відповідно до якого перелік вугледобувних підприємств, що підлягатимуть приватизації,
суттєво зменшено.
Враховуючи зазначене провести аналіз статистичних даних базового відстеження неможливо через відсутність таких даних.
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.
Прийнятим нормативно-правовим актом вдосконалено процедуру продажу єдиних майнових комплексів, пакетів акцій, що
належать державі у статутному капіталі акціонерних товариств,
утворених у процесі приватизації чи корпоратизації державних
вугледобувних підприємств, а також враховано зауваження
Адміністрації Президента України.
Можна зробити висновок про досягнення визначених цілей.
ЗВІТ
про повторне відстеження результативності регуляторного
акта – Методики формування конкурсних умов продажу
та вартості єдиних майнових комплексів, пакетів
акцій, що належать державі у статутному капіталі
акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації
та корпоратизації державних вугледобувних підприємств,
яка затверджена спільним наказом Фонду державного
майна України та Міністерства енергетики та вугільної
промисловості України від 4 листопада 2013 року
№ 3541/808 і зареєстрована у Міністерстві юстиції
України 20 листопада 2013 року за № 1977/24509
1. Вид та назва регуляторного акта.
Методика формування конкурсних умов продажу та вартості
єдиних майнових комплексів, пакетів акцій, що належать державі
у статутному капіталі акціонерних товариств, утворених у процесі
приватизації та корпоратизації державних вугледобувних підприємств, яка затверджена спільним наказом Фонду державного майна України та Міністерства енергетики та вугільної промисловості
України від 04.11.2013 № 3541/808 і зареєстрована у Міністерстві
юстиції України 20 листопада 2013 року за № 1977/24509 (далі –
нормативно-правовий акт).
2. Назва виконавця заходів з відстеження.
Фонд державного майна України.
3. Цілі прийняття акта.
Нормативно-правовий акт розроблений відповідно до Законів України від 4 березня 1992 року № 2163-ХІІ «Про приватизацію державного майна», від 12 квітня 2012 року № 4650-VI «Про
особливості приватизації вугледобувних підприємств», Порядку
проведення аукціону та інвестиційного конкурсу з продажу єдиних майнових комплексів, пакетів акцій, що належать державі у
статутному капіталі акціонерних товариств, утворених у процесі
приватизації чи корпоратизації державних вугледобувних підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
8 квітня 2013 року № 238 (зі змінами), Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня
2003 року № 1891.
Головними цілями прийняття нормативно-правового акта є
вдосконалення процедури формування умов продажу та вартості
об’єктів приватизації.

4. Строк виконання заходів з відстеження.
Заходи з повторного відстеження нормативно-правового акта
проводилися з 1 грудня 2014 року до 31 грудня 2014 року.
5. Тип відстеження.
Повторне.
6. Методи одержання результатів відстеження.
Статистичні дані.
Для цього нормативно-правового акта пропонується постійний термін дії з визначенням можливості наступного перегляду
ефективності його дії та можливого внесення до нього змін і доповнень.
Результативність відстеження нормативно-правового акта визначається кількістю оголошених державними органами приватизації аукціонів (інвестиційних конкурсів).
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних.
Впровадження нормативно-правового акта дасть змогу удосконалити організаційні процеси продажу єдиних майнових комплексів, пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі
акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації та корпоратизації державних вугледобувних підприємств.
Нормативно-правовий акт є обов’язковим для виконання Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями,
іншими заінтересованими органами виконавчої влади.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.
Результативність нормативно-правового акта визначається
кількістю оголошених аукціонів (інвестиційних конкурсів) з продажу єдиних майнових комплексів, пакетів акцій, що належать
державі у статутному капіталі акціонерних товариств, утворених
у процесі приватизації та корпоратизації державних вугледобувних підприємств.
Цей нормативно-правовий акт дозволяє Фонду державного
майна України, його регіональним відділенням здійснювати реалізацію своїх повноважень у частині продажу таких об’єктів та сприятиме збільшенню надходжень до Державного бюджету України.
Нормативно-правовий акт після набрання чинності був опублікований у бюлетені Міністерства юстиції України «Офіційний вісник
України» № 94 (ст. 3483).
Відповідно до статті 6 Закону України «Про особливості приватизації вугледобувних підприємств» орган, уповноважений управляти державним майном, здійснює заходи з передприватизаційної
підготовки вугледобувних підприємств та проводить реорганізацію
підприємств з метою підвищення їх інвестиційної привабливості.
Крім того, орган, уповноважений управляти державним майном,
формує перелік об’єктів приватизації для затвердження Кабінетом Міністрів України переліку об’єктів державної власності, які
підлягають приватизації.
Підготовку до продажу вугледобувних підприємств, що були
включені до переліку об’єктів державної власності, які підлягали приватизації у 2012 – 2014 роках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2012 року № 987,
зі змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2013 року № 507 та від 13 серпня 2014 року № 328,
регіональними відділеннями Фонду не розпочато у зв’язку з
тим, що цими підприємствами та Міністерством енергетики та
вугільної промисловості України не завершено передприватизаційну підготовку.
Крім того, Міністерством енергетики та вугільної промисловості
України підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9
вересня 2012 р. № 987», відповідно до якого перелік вугледобувних
підприємств, що підлягатимуть приватизації, суттєво зменшено.
Враховуючи зазначене провести порівняння статистичних даних повторного відстеження відносно базового неможливо через
відсутність таких даних.
9. Оцінка результатів реалізації нормативно-правового
акта та ступеня досягнення визначених цілей.
Прийнятим нормативно-правовим актом відповідно до вимог
законодавства врегульовано механізм продажу єдиних майнових
комплексів та пакетів акцій, що належать державі у статутних капіталах акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації чи
корпоратизації державних вугледобувних підприємств.
Можна зробити висновок про досягнення визначених цілей.
ЗВІТ
про повторне відстеження результативності
регуляторного акта – постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Порядку проведення аукціону
та інвестиційного конкурсу з продажу єдиних майнових
комплексів, пакетів акцій, що належать державі у статутних
капіталах акціонерних товариств, утворених у процесі
приватизації чи корпоратизації державних вугледобувних
підприємств» від 8 квітня 2013 року № 238
1. Вид та назва регуляторного акта.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення аукціону та інвестиційного конкурсу з продажу
єдиних майнових комплексів, пакетів акцій, що належать державі

у статутних капіталах акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації чи корпоратизації державних вугледобувних
підприємств» від 8 квітня 2013 року № 238 (далі – нормативноправовий акт).
2. Назва виконавця заходів з відстеження.
Фонд державного майна України.
3. Цілі прийняття акта.
Нормативно-правовий акт було розроблено на виконання частини першої статті 8 та абзацу першого частини першої статті 9
Закону України від 12 квітня 2012 року № 4650-VI «Про особливості
приватизації вугледобувних підприємств».
Ціллю прийняття нормативно-правового акта є визначення порядку проведення аукціону та інвестиційного конкурсу з продажу
єдиних майнових комплексів, пакетів акцій, що належать державі
у статутних капіталах акціонерних товариств, утворених у процесі
приватизації чи корпоратизації державних вугледобувних підприємств, а також урегулювання процесу продажу цих об’єктів відповідно до положень норм законодавства.
4. Строк виконання заходів з відстеження.
Заходи з повторного відстеження нормативно-правового акта
проводились з 1 грудня до 31 грудня 2014 року.
5. Тип відстеження.
Повторне.
6. Методи одержання результатів відстеження.
Статистичні дані.
Для цього нормативно-правового акта пропонується постійний термін дії з визначенням можливості наступного перегляду
ефективності його дії та можливого внесення до нього змін і доповнень.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних.
Нормативно-правовим актом, результативність якого відстежується, затверджено порядок проведення аукціону та інвестиційного конкурсу з продажу єдиних майнових комплексів, пакетів акцій,
що належать державі у статутному капіталі акціонерних товариств,
утворених у процесі приватизації чи корпоратизації державних
вугледобувних підприємств.
Результат виконання акта дасть змогу встановити чіткий механізм продажу на аукціоні та інвестиційному конкурсі єдиних майнових комплексів, пакетів акцій, що належать державі у статутному
капіталі акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації
чи корпоратизації державних вугледобувних підприємств.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.
Результативність регуляторного акта визначається кількістю
проданих об’єктів та сумою інвестицій, вираженою у грошовому еквіваленті, які будуть спрямовані на впровадження програм
технічного переоснащення виробництва вугледобувних підприємств, впровадження прогресивних технологій виробництва,
здійснення заходів щодо розвитку шахтного фонду, розвиток відповідного регіону.
Після прийняття нормативно-правовий акт був опублікований
в газеті «Урядовий кур’єр» № 73 від 18 квітня 2013 року, а також в
бюлетені Міністерства юстиції України «Офіційний вісник України»
№ 28 від 19 квітня 2013 року, ст. 959.
Відповідно до статті 6 Закону України «Про особливості приватизації вугледобувних підприємств» орган, уповноважений управляти державним майном, здійснює заходи з передприватизаційної
підготовки вугледобувних підприємств та проводить реорганізацію
підприємств з метою підвищення їх інвестиційної привабливості.
Крім того, орган, уповноважений управляти державним майном,
формує перелік об’єктів приватизації для затвердження Кабінетом Міністрів України переліку об’єктів державної власності, які
підлягають приватизації.
Підготовку до продажу вугледобувних підприємств, що були
включені до переліку об’єктів державної власності, які підлягали
приватизації у 2012 – 2014 роках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2012 року № 987 зі змінами,
внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 17 липня
2013 року № 507 та від 13 серпня 2014 року № 328, регіональними
відділеннями Фонду не розпочато у зв’язку з тим, що цими підприємствами та Міністерством енергетики та вугільної промисловості
України не завершено передприватизаційну підготовку.
Крім того, Міністерством енергетики та вугільної промисловості підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9
вересня 2012 р. № 987», відповідно до якого перелік вугледобувних
підприємств, що підлягатимуть приватизації, суттєво зменшено.
Ураховуючи зазначене провести порівняння статистичних даних повторного відстеження відносно базового неможливо через
відсутність таких даних.
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та
ступеня досягнення визначених цілей.
Прийнятим нормативно-правовим актом відповідно до вимог
законодавства врегульовано механізм продажу єдиних майнових
комплексів та пакетів акцій, що належать державі у статутних капіталах акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації чи
корпоратизації державних вугледобувних підприємств.
Можна зробити висновок про досягнення визначених цілей.

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 площею 5,0 м2 на першому поверсі 3-поверхового
адміністративного корпусу (літ. А).
Балансоутримувач: Вінницька об’єднана державна податкова
інспекція 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: 28.02.2015.
 2. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення холу площею 6,0 м2 на першому поверсі
2-поверхової будівлі залізничного вокзалу ст. Вінниця.
Балансоутримувач: Відокремлений підрозділ вокзалу станція 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 укладення договору оренди.
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Запланована дата оцінки: 28.02.2015.
 3. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2 на першому поверсі 3-поверхової
адміністративної будівлі (літ. А).
Балансоутримувач: Управління Міністерства внутрішніх справ
України у Вінницькій області.
Адреса: 21050, м. Вінниця, вул. Театральна, 10.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою переукладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 28.02.2015.
 4. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення № 1 площею 4,0 м2 у тамбурі триповерхового навчального корпусу (літ. А).
Балансоутримувач: Барський коледж транспорту та будівництва Національного транспортного університету.
Адреса: 23000, Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Героїв Майдану, 7.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 28.02.2015.
 5. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення № 79 площею 3,0 м2 на 3-му поверсі адміністративного корпусу (літ. А).

Балансоутримувач: Вінницький торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету.
Адреса: 21022, м. Вінниця, вул. Київська, 80.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 28.02.2015.
 6. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого
приміщення вестибуля площею 7,2 м2 на першому поверсі 9-поверхової адмінбудівлі (літ. А) навчального корпусу
№ 4.
Балансоутримувач: Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету.
Адреса: 21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 25.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 28.02.2015.
 7. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення № 21
(24,4 м2) та № 22 (6,5 м2) загальною площею 30,9 м2 на 9-му
поверсі 9-поверхової адмінбудівлі (літ. А) навчального корпусу № 4.
Балансоутримувач: Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету.
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Адреса: 21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 25.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 28.02.2015.
 8. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого
приміщення вестибуля площею 5,0 м2 на першому поверсі 9-поверхової адмінбудівлі (літ. А) навчального корпусу
№ 4.
Балансоутримувач: Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету.
Адреса: 21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 25.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 28.02.2015.
 9. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого
приміщення вестибуля площею 2,0 м2 на першому поверсі 9-поверхової адмінбудівлі (літ. А) навчального корпусу
№ 4.
Балансоутримувач: Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету.
Адреса: 21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 25.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 28.02.2015.
 10. Назва об’єкта: гребля, що не увійшла під час приватизації
до статутного (складеного) капіталу СВАТ «Писарівське».
Адреса: Вінницька область, Вінницькій р-н, с. Писарівка.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 28.02.2015.
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.

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 корпусу № 3 площею 66,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45403, Волинська обл.,
м. Нововолинськ, вул. Шахтарська,12.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки 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: 558,3 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): 45403, Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 12.
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 від
25.01.2011 .
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно 31.12.2014.
 2. Найменування об’єкта оцінки: частина відкритої стоянки
площею 600,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43000, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Польова, 45.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки 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: 17 827,74 грн. станом на 31.12.2014.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: пропорційний час-
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тині площі будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Польова, 45.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для обслуговування навчального закладу.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право постійного
користування земельною ділянкою.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку від
26.11.2010.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно 31.12.2014.
 3. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення
адміністративного будинку (приміщення № 13) площею
18,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44400, Волинська обл.,
смт Стара Вижівка, вул. Жовтнева, 3а.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку розміру орендної плати з
метою продовження дії 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: 890,0 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): 44400, Волинська обл., смт Стара Вижівка, вул. Жовтнева, 3а.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для обслуговування адмінбудинку і гаражів.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право постійного
користування земельною ділянкою.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку від
30.01.2015.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно 31.01.2015.
 4. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення
учбово-лабораторного корпусу (частина будівлі Б-3) площею 4,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43018, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Львівська, 75.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку розміру орендної плати з
метою продовження дії 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: 383,50 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): 43018, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Львівська, 75.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для обслуговування навчального закладу.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право постійного
користування земельною ділянкою.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку від
08.11.2010.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно 31.01.2015.
 5. Найменування об’єкта оцінки: котлопункт Горинського
лісництва площею 74,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: лісовий кордон Городянського лісництва Грем’ячинської с/р, Ківерцівськийр-н, Волинська обл.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки 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: 7 000,00 грн.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: пропорційний частині площі будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): лісовий кордон Городянського лісництва Грем’ячинської с/р, Ківерцівськийр-н,
Волинська обл.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
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 31.01.2015.
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’єктів 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 претен-

дента (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 подати 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.

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: 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.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості майна з метою продовження договору оренди.
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: індивідуально визначене
державне майно – трансформатор інв. № 153 та трансформатор інв. № 154, що перебувають у приміщенні трансформаторної
підстанції, яка входить до складу ЦМК «Слов’янський солевиварювальний завод № 1».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Слов’янськ, вул. Сільзаводська, 11.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості майна з метою продовження договору оренди.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні), – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – орієнтовно 28.02.2015.
 3. Найменування об’єкта оцінки: автомобільний шлях до
дробильно-сортувальної дільниці довжиною 200 м (реєстровий номер 290601.15.ААБАГБ523) та під’їзний залізничний
шлях довжиною 110 м (реєстровий номер 290601.19.ААБАГБ527), що перебувають на балансі Товариства з додатковою
відповідальністю «СІНІАТ» та не увійшли до статутного капіталу
орендної виробничої фірми «СТРОМГІПС».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Артемівськ, 2-й пров.
Ломоносова, 3.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості майна з метою продовження договору оренди.
Балансоутримувач: Товариство з додатковою відповідальністю «СІНІАТ».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні), – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – орієнтовно 31.01.2015.
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 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
(050) 035-20-64.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна
 Об’єкт оцінки № 1: нежитлові вбудовано-прибудовані
приміщення відділення зв’язку (літ. А) площею 33,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, просп. Миру, 4.
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Балансоутримувач: Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта»
(м. Житомир, вул. Вітрука, 1).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди.
Дата оцінки: 28.02.2015.
 Об’єкт оцінки № 2: нежитлові приміщення площею
123,8 м2 у будівлі магазину (літ. А).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Малинський р-н, с. Гамарня, вул. Маклухи-Маклая, 8а.
Балансоутримувач: Малинський лісотехнічний коледж (Житомирська обл., Малинський р-н, с. Гамарня).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Дата оцінки: 28.02.2015.
 Об’єкт оцінки № 3: нежитлове приміщення гаража (літ. А)
площею 35,7 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Малин, вул. Вінниченка, 21б.
Балансоутримувач: Малинська районна державна адміністрація
(Житомирська обл., м. Малин, пл. Соборна, 6а).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Дата оцінки: 28.02.2015.
 Об’єкт оцінки № 4: нежитлові приміщення площею
128,4 м 2 на першому поверсі адміністративної будівлі
(літ. А).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., смт Черняхів, вул. Леніна, 13.
Балансоутримувач: Управління державної казначейської служби України у Черняхівському районі Житомирської області (Житомирська обл., смт Черняхів, вул. Леніна, 13).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Дата оцінки: 28.02.2015.
 Об’єкт оцінки № 5: склад 2 у будівлі (літ. Б) площею
359,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Слобідська, 35.
Балансоутримувач: Управління міністерства внутрішніх справ
України в Житомирській області (м. Житомир, Старий бульвар,
5-37).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Дата оцінки: 28.02.2015.
 Об’єкт оцінки № 6: будівля магазину площею 116,9 м2
(літ. А-1).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Радомишль, вул. Київська, 6.
Балансоутримувач: Державне підприємство «Радомишльське
лісомисливське господарство» (Житомирська обл., м. Радомишль,
вул. Київська, 6).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Дата оцінки: 28.02.2015.
 Об’єкт оцінки № 7: нежитлові приміщення площею 68,8 м2
(гаражі та підсобні приміщення) в будівлі (літ. В-1).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., смт Ружин, вул. Стадіонна, 1.
Балансоутримувач: Державна установа «Житомирський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України» (м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 64).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Дата оцінки: 28.02.2015.
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 (не більше 5 календарних днів). 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 адміністративногосподарської роботи РВ ФДМУ по Житомирській області за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) до 13.00.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня
опублікування цієї інформації у РВ ФДМУ по Житомирській
області за адресою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, тел. для
довідок 42-04-18.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого приміщення площею 1,0 м2 залу очікування (поз. 6 згідно з планом)
у правому крилі першого поверху двоповерхової цегляної
пасажирської будівлі з пероном та навісом (літ. А) станції
Виноградів.
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Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Виноградів,
вул. Станційна, 64.
Балансоутримувач: ВП «Управління будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд № 5» ДТГО «Львівська залізниця».
Телефон (0231) 9-23-50.
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):
31.01.2015.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого приміщення залу очікування (поз.1-2) площею 1,0 м2 будівлі вокзалу
(літ. А) станції Воловець.
Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., смт Воловець,
вул. Привокзальна, 2.
Балансоутримувач: ВП «Управління будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд № 5» ДТГО «Львівська залізниця».
Телефон (0231) 9-23-50.
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):
31.01.2015.
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення загальною
площею 71,2 м2 першого поверху п’ятиповерхового житлового будинку літ. А.
Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Пирогова (Больнична), 7в.
Балансоутримувач: Закарпатська дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта».
Телефон (0312) 61-65-80.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
продовження договору оренди.
Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
28.02.2015.
 4. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення за інв.
№ 2-12 площею 16,7 м2 першого поверху триповерхового
адмінбудинку літ. А майнового комплексу Виноградівського ВуПЗ.
Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Виноградів,
вул. Миру, 41.
Балансоутримувач: Закарпатська дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта».
Телефон (0312) 61-65-80.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
продовження договору оренди.
Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
28.02.2015.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого приміщення
за інв. № 1-17 площею 3,3 м2 першого поверху триповерхового адмінбудинку літ. А.
Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., смт Великий
Березний, вул. Шевченка (Леніна), 29.
Балансоутримувач: Закарпатська дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта».
Телефон (0312) 61-65-80.
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):
28.02.2015.
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.

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: вбудовані нежитлові приміщення
загальною площею 166,2 м2 будівлі пасажирського залізничного вокзалу ст. Мелітополь (літ. 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.
Місцезнаходження балансоутримувача: 49600, м. Дніпропетровськ, просп. Карла Маркса, 108.
Контактний телефон (056) 793-17-97.
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):
31.12.2014.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове 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.
Місцезнаходження балансоутримувача: 72314, м. Мелітополь,
вул. О. Невського, 83.
Контактний телефон (0292) 44-80-46.
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):
28.02.2015.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлова одноповерхова будівля (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.
Місцезнаходження балансоутримувача: 69005, м. Запоріжжя,
просп. Леніна, 133.
Контактні телефони: (0612) 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):
31.01.2015.
 4. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в перший поверх будівлі
центру електрозв’язку та пошти літ. А-3, реєстровий номер
21560045.800.АААЖЖБ261, нежитлове 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.
Місцезнаходження балансоутримувача: 69005, м. Запоріжжя,
просп. Леніна, 133.
Контактні телефони: (0612) 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.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина 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.
Місцезнаходження балансоутримувача: 69063, м. Запоріжжя,
вул. Жуковського, 64.
Контактний телефон (061) 764-25-06.
Розмір земельної ділянки, усього – 3,8810 га.
Місце розташування земельної ділянки: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64.
Цільове призначення земельної ділянки – розташування головного учбового корпусу на вул. Жуковського, 64.
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):
28.02.2015.
 6. Назва об’єкта оцінки: вбудоване в перший поверх чотириповерхової будівлі учбового корпусу (літ. А-4), реєстровий номер 03121267.1.ШВГЮПЕ001, нежитлове 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.
Місцезнаходження балансоутримувача: 69083, м. Запоріжжя,
вул. Музична, 2а.
Контактний телефон (061) 295-20-44.
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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):
31.01.2015.
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 05.03.2015
(включно).
Конкурс відбудеться 12.03.2015 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).
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: вбудовані в перший поверх будівлі
(літ. А-3) нежитлові приміщення № 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.
Місцезнаходження балансоутримувача: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 41.
Контактний телефон (061) 233-70-89.
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)
226-07-85, відділ оцінки (061) 226-07-53 (56).
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
28.02.2015.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина коридору № 114 площею
2,0 м2 та частина коридору № 193 площею 2,0 м2 першого
поверху учбово-лабораторного корпусу (літ. А-3) загальною
площею 4,0 м2, що перебувають на балансі Запорізького національного технічного університету.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Леніна, 194.
Місцезнаходження балансоутримувача: 69063, м. Запоріжжя,
вул. Жуковського, 64.
Контактний телефон (061) 764-54-60.
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.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина 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.
Місцезнаходження балансоутримувача: Запорізька обл.,
м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4.
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):
28.02.2015.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина 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.
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Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Фрунзе/вул. Пушкіна, 3/2.
Місцезнаходження балансоутримувача: Запорізька обл.,
м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4.
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):
28.02.2015.
 5. Назва об’єкта оцінки: приміщення прибудови до
офісу УЗтаФО, інв. номер 83/1/4074, реєстровий номер
24584661.259.ЛОУЖЦП1085, а саме: вбудовані нежитлові
приміщення № 106-109, 107-1, 108-1, сходові клітки XI, XII
підвалу, кімнати № 55 – 59, сходові клітки IV, V першого поверху, ганок (літ. 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.
Місцезнаходження балансоутримувача: 71504, Запорізька обл.,
м. Енергодар, вул. Промислова, 133.
Контактні телефони: (06139) 5-38-78, 5-55-33, 5-79-11.
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.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з № 119
до № 123, № 128, № 130, № 131, № 132 площею 380,7 м2,
частина приміщення № 126 площею 66,65 м2, загальною
площею 447,35 м2 на четвертому поверсі будівлі (літ. А-4),
що перебуває на балансі ДВНЗ «Запорізький національний університет».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Героїв
Сталінграда, 1.
Місцезнаходження балансоутримувача: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66.
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):
28.02.2015.
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 від 19.09.2011 № 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 13.03.2015
(включно).
Конкурс відбудеться 19.03.2015 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).

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Приміщення загальною площею 24,1 м2 (прим. № 58
згідно з планом поверхів) на другому поверсі в адміністративній будівлі, що перебуває на балансі Державної установи «Інститут
охорони грунтів України» в особі директора Івано-Франківської філії державної установи «Інститут охорони грунтів України», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Гаркуші, 2.
Запланована дата оцінки: 28.02.2015.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди.
 2. Приміщення загальною площею 10,7 м2 на другому
поверсі в адміністративній будівлі управління статистики в
Богородчанському районі, що перебуває на балансі Головного

управління статистики в Івано-Франківській області, за адресою:
Івано-Франківська обл., смт Богородчани, вул. Петраша, 1.
Запланована дата оцінки: 28.02.2015.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди.
 3. Допоміжний цех загальною площею 89,0 м2 гірського
науково-дослідного лісництва, що перебуває на балансі Українського науково-дослідного інституту гірського лісництва ім. Пастернака, за адресою: Івано-Франківськ обл., Надвірнянський р-н,
с. Зелена, вул. Пастернака, б/н, урочище Хрипилівець.
Запланована дата оцінки: 28.02.2015.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди.
Претенденти подають до регіонального відділення конкурсну
документацію. Конкурсна документація подається у запечатаному
конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд
конкурсної комісії:
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 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); один конверт із зазначенням
адреси учасника конкурсу.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному печаткою учасника конкурсу конверті і має містити пропозиції
щодо вартості виконання робіт та відповідної калькуляції витрат, а
також строку виконання робіт. Пропозиції щодо строку виконання
робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях
(для об’єктів нерухомого майна – не більше 5 днів).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення,
мають бути завірені належним чином.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ
по Івано-Франківській області за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї інформації у РВ ФДМУ по Івано-Франківській
області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок,
48, телефон для довідок 55-31-39.

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ
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: частина даху адміністративної
будівлі площею 9,13 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.
Орієнтовна дата оцінки – 28.02.2015.
Площа земельної ділянки: дані уточнюються.
Місце розташування земельної ділянки: м. Кіровоград,
вул. Глинки, 2.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина бетонного замощення
площею 61,99 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кіровоград, вул. Московська, 210.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати при продовженні договору оренди.
Балансоутримувач: Кіровоградське міжрайонне управління
водного господарства.
Орієнтовна дата оцінки – 28.02.2015.
Площа земельної ділянки: дані уточнюються.
Місце розташування земельної ділянки: м. Кіровоград,
вул. Московська, 210.
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення площею 12,4 м2 на першому поверсі будівлі поштового
відділення.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Новоукраїнка, вул. Леніна, 53/14.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати при продовженні договору оренди.
Балансоутримувач: Кіровоградська дирекція УДППЗ «Укр
пошта».
Орієнтовна дата оцінки – 28.02.2015.
Площа земельної ділянки: дані уточнюються.
Місце розташування земельної ділянки: м. Новоукраїнка,
вул. Леніна, 53/14.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення тамбуру
площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі поштового відділення.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл.,
м. Олександрія, просп. Леніна, 60.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати при продовженні договору оренди.
Балансоутримувач: Кіровоградська дирекція УДППЗ «Укрпошта».
Орієнтовна дата оцінки – 28.02.2015.
Площа земельної ділянки: дані уточнюються.
Місце розташування земельної ділянки: м. Олександрія, просп.
Леніна, 60.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення площею
2,0 м2 у будівлі залізничного вокзалу.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл.,
м. Знам’янка, вул. Калініна, 130.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати при продовженні договору оренди.
Балансоутримувач: Знам’янське будівельно-монтажне експлуатаційне управління № 3 ДП «Одеська залізниця».
Орієнтовна дата оцінки – 28.02.2015.
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Площа земельної ділянки: дані уточнюються.
Місце розташування земельної ділянки: м. Знам’янка, вул. Калініна, 130.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення площею
2,0 м2 у будівлі залізничного вокзалу.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кіровоград, вул. Поповича, 1.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати при продовженні договору оренди.
Балансоутримувач: Знам’янське будівельно-монтажне експлуатаційне управління № 3 ДП «Одеська залізниця».
Орієнтовна дата оцінки –28.02.2015.
Площа земельної ділянки: дані уточнюються.
Місце розташування земельної ділянки: м. Кіровоград, вул. Поповича, 1.
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 5 березня 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.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки об’єктів оренди
 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення
площею 20,2 м2 гаражного боксу в блоці гаражів і виробничої
майстерні (інв. № 220004).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, просп. Гвардійський, 34.
Балансоутримувач: ДП «Науково-дослідний інститут техніки
безпеки хімічних виробництв».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
продовження терміну дії договору оренди.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
28.02.2015.
 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 82,72 м2 на першому поверсі
п’ятиповерхової будівлі навчально-виробничого корпусу
(інв. № 10320001).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, просп. Радянський, 17.
Балансоутримувач: ДНЗ «Сєвєродонецьке вище професійне
училище».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
укладення договору оренди.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
28.02.2015.
 3. Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів
загальною площею 355,0 м2, а саме: одноповерхова адміністративна будівля пожежного депо площею 299,4 м2 (інв.
№ 10310010), два сараї загальною площею 39,6 м2 (інв.
№ 10310011), склад площею 16,0 м2 (інв. № 10310012).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луганська обл., м. Кремінна,
вул. Чайковського, 5
Балансоутримувач: 21 державна пожежно-рятувальна частина
Головного управління державної служби України з надзвичайних
ситуацій у Луганській області.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
укладення договору оренди.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
28.02.2015.
 4. Найменування об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення площею 37,14 м2 адміністративно-господарських
приміщень гуртожитку № 3 (інв. № 103107016).

№ 7 (856)

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, просп. Радянський, 22.
Балансоутримувач: ДНЗ «Сєвєродонецьке вище професійне
училище».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
продовження терміну дії договору оренди.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
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 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
оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними
документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку
ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 13.06.2013 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 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.
Учасникам конкурсу потрібно подавати до регіонального відділення 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; копія установчого документа претендента; копія 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, 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 та має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк
виконання робіт (для об’єктів нерухомого майна – не більше 5 днів;
для цілісних майнових комплексів – 15 – 20 днів).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться о 10.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації в РВ ФДМУ по Луганській області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк,
вул. Леніна, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу інформатики,
звітності та діловодства РВ ФДМУ по Луганській області не пізніше
ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк,
вул. Леніна, 32а.
Телефон для довідок (050) 976-19-40.

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: частини нежитлового приміщення вестибуля загальною площею 1,0 м2 на першому поверсі
навчального корпусу.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Іванни Блажкевич, 12а.
Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.
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: м. Львів, вул. Іванни
Блажкевич, 12а.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно 28.02.2015.
 2. Назва об’єкта оцінки: частини нежитлового приміщення фойє загальною площею 1,0 м2 на першому поверсі гуртожитку.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Лисеницька, 2.
Балансоутримувач: Львівський техніко-економічний коледж
Національного університету «Львівська політехніка».
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: м. Львів, вул. Лисеницька, 2.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно 28.02.2015.
Конкурсний відбір буде здійснюватись 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 у 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 потрібно 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.

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
 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

Балансоутримувач

Запланована
дата оцінки

1 Виробниче приміщення на тери- 244,6 м. Одеса, вул. Те- ДП «Науково-дослідний
тиорії ДП «НДІ «Шторм» першого
решкової, 27
інститут Шторм»
поверху корпус № 10

28.02.15

2 Виробниче приміщення на тери
торії ДП НДІ «Шторм» другого
поверху корпус № 10

28.02.15

237,7 м. Одеса, вул. Те- ДП «Науково-дослідний
решкової, 27
інститут «Шторм»

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі:
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 умов 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 чотири 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.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки майна з визначенням ринкової вартості
 1. Назва та місцезнаходження об’єкта: нежитлове приміщення площею 2,0 м2 за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Першотравнева, 52; нежитлове приміщення площею
2,0 м2 за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Першотравнева, 52; нежитлове приміщення площею 2,0 м2 за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Приходька, 81.
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Балансоутримувач: Відокремлений підрозділ «Кременчуцьке
будівельно-монтажне експлуатаційне управління» ДП «Південна
залізниця».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 28.02.2015.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту).
 2. Назва об’єкта: частина 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.
Запланована дата оцінки: 28.02.2015.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту).
 3. Назва об’єкта: частина 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.
Запланована дата оцінки: 28.02.2015.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту).
 4. Назва об’єкта: підвальна частина побутового корпусу.
Місцезнаходження об’єкта: м. Полтава, вул. Харчовиків, 6.
Балансоутримувач: КП «Полтавський м’ясокомбінат».
Мета оцінки: визначення розміру збитків, завданих державі.
Запланована дата оцінки: 28.02.2015.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі
документи:
заяву 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,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за
№ 1096/19834); копію установчого документа претендента; копії
кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному
складі та яких буде залучено претендентом 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 ФДМУ; 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);
один конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу.
Зазначені документи подаються окремо від конкурсних пропозицій і не запечатуються у конверт.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт,
кошторису витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк
виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в
інформації про проведення конкурсу.
Строк підписання договору на проведення робіт з незалежної
оцінки майна переможцем конкурсу – 7 календарних днів з моменту отримання повідомлення щодо підписання договору.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу персоналу
та адміністративно-господарської роботи РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, кімн. 401
до 27.02.2015 включно.
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011
№ 1270, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2011
за № 1096/19834, конкурс відбудеться 05.03.2015 о 10.00
у РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: 36014,
м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, 4-й поверх, кімн. 404. Телефон для довідок (05322) 2-89-58.

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’єкта оренди
 Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 25,9 м2 (балансоутримувач – Департамент
агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Першотравнева, 29.
Мета проведення незалежної оцінки – оренда.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
28.02.2015.
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 цивільноправовими договорами), або дозволу, виданого іншому суб’єкту
оціночної діяльності, якого за відповідною угодою буде залучено
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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 потрібно 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 4 березня 2015 року о 10.00 за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 5.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 26 лютого
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 приміщень поз. 2-17,
2-18 загальною площею 84,86 м2, у т. ч. площа в спільному
користуванні – 12,41 м2, що перебуває на балансі Управління
Державної казначейської служби України в Бучацькому районі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Тернопільська обл., м. Бучач, вул. Агнона, 3.
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 – 23 552,00 грн.
Дата оцінки – 28.02.2015.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення поз. 6-9 площею 1,0 м2 на п’ятому поверсі навчального корпусу №1 ТНТУ
ім. І. Пулюя, реєстровий номер 05408102.1.АААБИД701, інвентарний номер 0004, що перебуває на балансі Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Тернопіль, вул. Руська, 56.
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 – 14 432,00 грн.
Дата оцінки – 28.02.2015.
 3. Назва об’єкта оцінки: майданчик № 1 загальною площею 58,2 м2 (у т. ч. 5,2 м2 – площа спільного користування),
що перебуває на балансі Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Тернопіль, вул. Винниченка, 10.
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 – 30 629,00 грн.
Дата оцінки – 28.02.2015.
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 повинен 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).
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 спеціалізацією
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 яких 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, то 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 26 лютого 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 потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться 5 березня 2015 року о 15.00 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
№ Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходження (індекс, адреса), Дата
з/п
балансоутримувач (назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
оцінки

Мета проведення
оцінки

1 Частина нежитлового приміщення № 2-3 другого поверху 9-поверхової 23.03.15 Визначення варадміністративної будівлі (інв. № 10310004, літ. за техпаспортом «А-9»)
тості об’єкта з мезагальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 8,
тою продовження
що перебуває на балансі Головного управління МНС України в Харківдоговору оренди
ській області, 08588961, тел. 714-10-04
2 Частина нежитлового приміщення на першому поверсі 5-поверхової бу- 22.02.15 Визначення вардівлі гуртожитку № 6 (згідно з технічним паспортом прим. № 27 – умитості об’єкта з мевальник) загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Акадетою продовження
міка Вальтера, 14, що перебуває на балансі Харківського національного
договору оренди
університету ім. Каразіна, 02071205, тел. 705-12-53
3 Нежитлове приміщення (кімн. 805б) на 4-му поверсі 17-поверхової будівлі 31.12.14 Визначення варготелю «Експрес» загальною площею 15,1 м2 за адресою: м. Харків, пл.
тості об’єкта з меПривокзальна, 1, що перебуває на балансі Відокремленого підрозділу ДП
тою продовження
«Південна залізниця» Вокзал Харків-Пасажирський (26105185)
договору оренди
4 Нежитлові приміщення контрольно-дорожнього пункту ДАЇ № 2 – Чугуїв 01.03.15 Визначення варзагальною площею 30,6 м2 за адресою: Харківська обл., м. Чугуїв,
тості об’єкта з меавтострада Київ – Харків – Довжанський, 538-й км, що перебувають
тою продовження
на балансі Управління Державтоінспекції ГУМВС в Харківській області,
договору оренди
14319053, тел. 707-35-11
5 Нежитлові приміщення – кімн. 19, 20 на першому поверсі 12-повер
25.12.14 Визначення вархової будівлі виробничого корпусу (літ. «А-12»), реєстровий номер
тості об’єкта з меоб’єкта оренди відповідно до автоматизованої системи «Юридичні
тою продовження
особи» 0249780.1.АААДДК930, загальною площею 64,10 м2 за адресою:
договору оренди
м. Харків, вул. Космічна, 21а, що перебувають на балансі Державного
підприємства «Український державний проектний інститут «Укрміськбудпроект», 02497980, тел. 701-07-30
6 Частина залу очікування на першому поверсі двоповерхової адміністра- На дату
тивної будівлі цеху експлуатації загальною площею 2,0 м2 за адресою:
підпи61016, м. Харків, вул. Сковородинівська, 8в, що перебуває на балансі
сання
відокремленого підрозділу «Електровозне депо Харків – «Жовтень» ДП
наказу
«Південна залізниця», 01073159, тел.: (057) 724-23-02, 724-24-18

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду

7 Частина коридору на першому поверсі двоповерхової адміністративновиробничої будівлі загальною площею 2,0 м2 за адресою: 61030,
м. Харків, пров. Саратовський, 6, що перебуває на балансі відокремленого підрозділу «Моторвагонне депо «Харків» ДП «Південна залізниця»,
01073188, тел. (057) 724-25-23

На дату
підписання
наказу

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду

8 Частина вестибуля на першому поверсі одноповерхової будівлі вокзалу
На дату
станції Люботин загальною площею 2,0 м2 за адресою: 62433, Харківська підпиобл., м. Люботин, вул. Шевченка, 1ж, що перебуває на балансі відокрем- сання
леного підрозділу «Люботинське будівельно-монтажне експлуатаційне
наказу
управління» ДП «Південна залізниця, 25616920, тел. (057) 741-18-13

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду

9 Нежитлове приміщення – кімн. 59 на першому поверсі 4-поверхової
адміністративної будівлі в комплекті зі спортивною залою, актовою
залою та переходом загальною площею 16,4 м2 за адресою: 61080,
м. Харків, просп. 50-річчя СРСР, 27, що перебуває на балансі
Харківського національного університету внутрішніх справ, 08571096,
тел.: (057) 739-81-81, 252-31-35

На дату
підписання
наказу

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду

10 Нежитлові приміщення одноповерхової будівлі з технічного обслугову- На дату
вання та ремонту автомашин загальною площею 316,6 м2 за адресою:
підпи61080, м. Харків, просп. 50-річчя СРСР, 25, що перебувають на балансі сання
Харківського національного університету внутрішніх справ, 08571096,
наказу
тел.: (057) 739-81-81, 252-31-35

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду

11 Нежитлові приміщення на першому поверсі одноповерхової будівлі бок- На дату
сів для стоянки автомобілів загальною площею 1 065,0 м2 за адресою: підпи61080, м. Харків, просп. 50-річчя СРСР, 25, що перебувають на балансі сання
Харківського національного університету внутрішніх справ, 08571096,
наказу
тел.: (057)739-81-81, 252-31-35

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду

12 Нежитлове приміщення – кімн. 21 на першому поверсі 9-поверхової
будівлі гуртожитку загальною площею 73,4 м2 за адресою: м. Харків,
просп. Л. Свободи, 51б, що перебуває на балансі Харківського національного університету радіоелектроніки, 02071197, тел. (057) 702-10-16

На дату
підписання
наказу

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду

13 Частина холу (кімн. 1) на першому поверсі 4-поверхового будинку
На дату
зв’язку загальною площею 2,0 м2 за адресою: 63709, Харківська обл.,
підпим. Куп’янськ, смт Куп’янськ-Вузловий, пл. Радянська, 3, що перебуває
сання
на балансі відокремленого підрозділу «Куп’янське будівельно-монтажне наказу
експлуатаційне управління» державного підприємства «Південна залізниця», 33605441, тел. (057) 424-28-67

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду

14 Частина залу приміських квиткових кас на першому поверсі двоповерхової будівлі вокзалу станції Лозова загальною площею 2,0 м2 за адресою:
64602, Харківська обл., м. Лозова, вул. Вокзальна, 4, що перебуває на
балансі відокремленого підрозділу «Станція Лозова» державного підприємства «Південна залізниця», 01073142, тел. (057) 455-52-18

На дату
підписання
наказу

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду

15 Нежитлові приміщення – кімн. 6, 7, 8, 9, 10, 11 та частина кімн. 12
На дату
(99,38 м2) на першому поверсі двоповерхової будівлі мийки загальною
підпи2
площею 175,98 м за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 28в, що пере- сання
бувають на балансі Управління ДАІ ГУМВС України в Харківській області, наказу
14319053, тел. (057) 707-35-13

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду

Звіти про оцінку мають бути складені державною мовою.
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

№ 7 (856)

9
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 має 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, 3-й поверх,
кімн. 311. Тел. для довідок (057) 704-16-98.
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: нежитлове вбудоване приміщення площею 3,42 м2 на першому поверсі гуртожитку № 4, що перебуває на балансі ХДУ, за адресою: м. Херсон, вул. Ливарна, 1.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору
оренди.
Запланована дата оцінки: 28.02.2015.
 2. Об’єкт оцінки: частина перону на залізничному вокзалі
ст. Новоолексіївка загальною площею 15,0 м2, що перебуває
на балансі ВСП «Запорізьке будівельно-монтажне експлуатаційне
управління» ДП «Придніпровська залізниця», за адресою: Херсонська обл., Генічеський р-н, смт Новоолексіївка.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди.
Запланована дата оцінки: 28.02.2015.
 3. Об’єкт оцінки: частина перону на залізничному вокзалі
ст. Новоолексіївка загальною площею 19,0 м2, що перебуває
на балансі ВСП «Запорізьке будівельно-монтажне експлуатаційне
управління» ДП «Придніпровська залізниця», за адресою: Херсонська обл., Генічеський р-н, смт Новоолексіївка.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди.
Запланована дата оцінки: 28.02.2015.
 4. Об’єкт оцінки: будівля магазину № 9 загальною площею
121,4 м2, що перебуває на балансі ВПС «Запорізьке будівельномонтажне експлуатаційне управління» ДП «Придніпровська залізниця», за адресою: Херсонська обл., Генічеський р-н, смт Новоолексіївка, вул. Петровського, 61.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору
оренди.
Запланована дата оцінки: 28.02.2015.
 5. Об’єкт оцінки: нежитлові приміщення на першому поверсі адмінбудівлі загальною площею 33,8 м2, що перебуває
на балансі Головного управління статистики у Херсонській області,
за адресою: Херсонська обл., смт Чаплинка, вул. Леніна, 12б.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору
оренди.
Запланована дата оцінки: 28.02.2015.
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.

№ 7 (856)

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 укладення договору оренди.
 Назва об’єкта оцінки № 1: вбудоване приміщення на 2-му
поверсі адмінбудівлі площею 24,1 м2.
Балансоутримувач – Хмельницьке обласне управління водних
ресурсів.
Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельницький, вул. Соборна, 29.
Запланована дата оцінки – 31.01.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.
 Назва об’єкта оцінки № 2: частина вбудованого приміщення коридору площею 2,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі.
Балансоутримувач – Аварійно-рятувальний загін спеціального
призначення головного управління ДСУ з надзвичайних ситуацій
у Хмельницькій області.
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., Хмельницький
р-н, с. Олешин, вул. Лісова, 1.
Запланована дата оцінки – 31.01.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.
 Назва об’єкта оцінки № 3: вбудовані приміщення площею
37,3 м2 на першому поверсі в адміністративній будівлі.
Балансоутримувач – Хмельницький філіал ДП «Державний
науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція».
Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельницький, вул. Свободи, 37.
Запланована дата оцінки – 31.01.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до конкурсної комісії конкурсну документацію у 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 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 цієї інформації в 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.

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
№
ПлоМісцезнаходженНазва об’єкта оцінки
Балансоутримувач
з/п
ща, м2
ня об’єкта
1 Частина нежитлового при- 7,4 Чернігівський національний педаго- м. Чернігів,
міщення будівлі учбового
гічний університет ім. Т. Г. Шевченка просп. Миру, 13
корпусу
2 Частина нежитлового при- 6,0 Чернігівський національний педаго- м. Чернігів,
міщення будівлі спортивгічний університет ім. Т. Г. Шевченка вул. Гетьмана
ного корпусу
Полуботка, 53
3 Частина нежитлового
5,2 Менський районний відділ УМВС
Чернігівська
приміщення на першому
України в Чернігівській області
обл., м. Мена,
поверсі триповерхової
вул. Червона
адміністративної будівлі
площа, 8
4 Частина нежитлового
3,0 Відокремлений підрозділ «Гребінків- Чернігівська
приміщення будівлі заське будівельно-монтажне експлу- обл., м. Прилуки,
лізничного вокзалу станції
атаційне управління» ДП «Південна Привокзальна
Прилуки
залізниця»
площа, 1

Дата
оцінки
28.02.15
28.02.15
28.02.15

28.02.15

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.
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
 Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
№ Назва об’єкта ПлоАдреса об’єкта оцінки
Балансоутримувач
з/п
оцінки
ща, м2
1 Нежитлове
70,8 м. Київ, вул. Володимир- Національний заповідник «Софія
приміщення
ська, 24
Київська»

Орієнтовна
дата оцінки
28.02.15

 Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
№
ПлоНазва об’єкта оцінки
Адреса об’єкта оцінки
з/п
ща, м2
1 Нежитлове приміщення 62,12 м. Київ, просп. Перемоги, 50
2 Нежитлове приміщення 30,0 м. Київ, просп. Перемоги, 50
3 Нежитлове приміщення 35,4 м. Київ, вул. В. Василевської, 24
4 Нежитлове приміщення 107,0 м. Київ, вул. Дружківська, 6

Балансоутримувач

Дата оцінки

ДП «Преса України»

30.11.14

ДП «Преса України»

31.12.14

Київський професійний ліцей
«Політехнік»
Коледж інформаційних технологій та землекористування НАУ

31.10.14
31.01.15

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 потрібно зробити відмітку «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 13 березня 2015 р.».
Конкурс відбудеться 13 березня 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 17.30 10 березня 2015 р. за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок
281-00-32.

ПІДСУМКИ
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, проведеного 04.02.2015, переможцем конкурсу щодо
визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових приміщень
загальною площею 45,2 м2 на сімнадцятому (технічному) поверсі
та 6,0 м2 (два антено-місця) на даху будинку, що обліковуються на балансі Державного підприємства «Українська правова
інформація» (розташовані за адресою: м. Київ, вул. Артема,
73), з метою продовження строку дії договору оренди визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Міжрегіональна експертна група».
Продовження рубрики на стор. 15

фдму повідомляє
Продовження. Початок рубрики на стор. 1

ІНФОРМАЦІЯ
про результати приватизації Державного підприємства
«Сільськогосподарське підприємство ім. Іваненка»
та Державного підприємства
«Сільськогосподарське підприємство «Ювілейне»
Регіональним відділенням Фонду державного майна України
по Полтавській області приватизовано:
Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство ім. Іваненка» за адресою: Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Петрівці, вул. Жовтнева, 120 шляхом перетворення
в КОЛЕКТИВНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ІМЕНІ ІВАНЕНКА». Розмір пайового капіталу – 10 872, 00 тис. грн.
Договір безоплатної передачі майна укладено з КСП 17.12.2014;
Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство «Ювілейне» за адресою: Полтавська обл., Полтавській
р-н, с. Бричківка, вул. Леніна, 1 шляхом перетворення в КОЛЕКТИВНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮВІЛЕЙНЕ». Розмір пайового капіталу – 1 731,00 тис. грн. Договір
безоплатної передачі майна укладено з КСП 25.12.2014.
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10
ДО УВАГИ ОЦІНЮВАЧІВ
Управління оцінки майна та професійної оціночної діяльності, т. 200-32-42
Додаток до наказу від 09.02.2015 № 164

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких поновлено

НАКАЗ
09.02.2015

м. Київ

№
з/п

№ 164

Свiдоцтво про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів та СОД
номер
дата видачі

1 Бевз Людмила Володимирівна

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		

Прізвище, ім’я та по батькові

Ю. Нікітін

2 Бірюкова Ольга Олександрівна
3 Булига Віталій Вікторович
4 Вихованець Тетяна Тарасівна
5 Доценко Катерина Русланівна
6 Жаркіх Василь Миколайович
7 Зінченко Ольга Іванівна
8 Курилович Дмитро Федорович
9 Кучмійчук Руслан Володимирович
10 Симоненко Олена Михайлівна
11 Сільченко Вадим Юрійович
12 Сторіжко Віктор Григорович
13 Федоренко Юрій Григорович
14 Швець Леонід Миколайович

7424
8499
10820
11831
8228
2365
5159
8155
8070
7365
9676
5099
2466
10543

16-04-2009
16-11-2010
08-10-2013
10-12-2013
04-06-2010
04-03-2005
29-01-2007
18-03-2010
02-02-2010
16-03-2009
15-02-2013
18-01-2007
25-03-2005
29-08-2013

Кваліфікаційний документ оцінювача
номер

МФ № 6744
МФ № 7685
МФ № 8557
МФ № 8626
МФ № 4432
МФ № 2590
ЦМК № 287
МФ № 7404
МФ № 6812
ЦМК № 446
МФ № 8662
МФ № 4821
МФ № 1235
МФ № 2871

14-02-2009
09-10-2010
01-12-2012
22-12-2012
08-07-2006
13-11-2004
16-12-2006
20-02-2010
04-04-2009
20-12-2008
22-12-2012
23-12-2006
19-06-2004
25-12-2004

УКШ
МІБ
ІКЦ УТО
МІБ
МІБ
Придн. ДАБтА
ІКЦ УТО
Експерт-Сервіс
УКШ
ТПП України
МІБ
ККН
МІБ
Експерт-Л

Продовження додатка

НАКАЗ
м.  Київ

№
з/п

№ 203

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 Украї
ни «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
Додаток до наказу від 16.02.2015 № 203

Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких зупинено
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Прізвище, ім’я та по батькові

Алавердян Людмила Миколаївна
Байдін Владислав Володимирович
Байло Олександр Володимирович
Бервін Володимир Петрович
Бережнюк Олексій Володимирович
Бігун Олена Олександрівна
Білан Юлія Вікторівна
Бірюкова Ольга Василівна
Блінов Ігор Петрович
Болтушкіна Галина Олександрівна
Бреславець Анатолій Григорович
Бурименко Тетяна Григорівна

Свiдоцтво про реєст
рацію у Державному
реєстрі оцінювачів
та СОД
номер дата видачі
9714 11-03-2013
2816 16-05-2005
8654 21-03-2011
2862 19-05-2005
3030 16-06-2005
9728 15-03-2013
9784 05-04-2013
8297 09-07-2010
5199 02-02-2007
2633 12-04-2005
9853 22-05-2013
2769 05-05-2005

Кваліфікаційний документ
оцінювача
номер
МФ № 8673
МФ № 2908
МФ № 7763
МФ № 3032
МФ № 3432
МФ № 8702
МФ № 8703
МФ № 6759
МФ № 3118
МФ № 3040
МФ № 8708
МФ № 3042

дата видачі
09-02-2013
12-02-2005
12-02-2011
12-02-2005
12-02-2005
16-02-2013
16-02-2013
14-02-2009
12-02-2005
12-02-2005
16-02-2013
12-02-2005

13 Венгринович Оксана Михайлівна

2643

15-04-2005

МФ № 3014

12-02-2005

14 Вербицький Максим Володимирович
15 Видишко Василь Володимирович

9739
2923

18-03-2013
30-05-2005

МФ № 8675
МФ № 2912

09-02-2013
12-02-2005

16 Власюк Наталя Євгенівна

Навчальний
заклад
УКШ
МІБ
УКШ
УКШ
Егіда
ХЦНТЕІ
ХЦНТЕІ
УКШ
ХЦНТЕІ
УКШ
Егіда
УКШ
Львів.
політех.
МІБ
МІБ
Одес. акад.
Попова
ХЦНТЕІ
УКШ

Регіон

м. Київ
м. Суми
м. Полтава
м. Дніпропетровськ
м. Київ
Харківська обл.
м. Полтава
м. Севастополь
м. Харків
м. Чернігів
м. Харків
м. Житомир
м. Тернопіль
м. Луганськ
м. Вінниця

12

11-01-2014

МФ № 8676

09-02-2013

9735
3500

15-03-2013
06-07-2005

МФ № 8709
МФ № 3157

16-02-2013
12-02-2005

9764

28-03-2013

МФ № 8677

09-02-2013 УКШ

м. Кіровоград

9713
3025

11-03-2013
16-06-2005

МФ № 8678
МФ № 3158

09-02-2013 УКШ
12-02-2005 УКШ

Сумська обл.
м. Київ

22 Ганик Наталя Леонідівна

11430 05-11-2013

МФ № 8711

16-02-2013 ХЦНТЕІ

Дніпропетровська обл.

23 Гарбузова Вікторія Валентинівна

11255 22-10-2013

МФ № 8712

Луганська обл.

24 Герасіменко Олександр Миколайович

5554

05-06-2007

МФ № 2981

25
26
27
28
29

10837 08-10-2013
2965 06-06-2005
9591 28-12-2012
5457 24-04-2007
695 20-06-2014

МФ № 3050
МФ № 3160
МФ № 7774
МФ № 3124
МФ № 8714

3844

12-08-2005

МФ № 2984

16-02-2013 МІБ
Далекс12-02-2005
експерт
12-02-2005 УКШ
12-02-2005 УКШ
12-02-2011 УКШ
12-02-2005 ХЦНТЕІ
16-02-2013 ХЦНТЕІ
Далекс12-02-2005
експерт
Придн.
14-02-2009
ДАБтА
09-02-2013 УКШ
16-02-2013 ХЦНТЕІ
09-02-2013 УКШ
05-02-2011 ХЦНТЕІ
09-02-2013 УКШ
09-02-2013 УКШ
09-02-2013 МІБ
Далекс12-02-2005
експерт
16-02-2013 ХЦНТЕІ
12-02-2005 УКШ
12-02-2005 Експерт-Л
09-02-2013 УКШ
12-02-2005 УКШ

17 Вовк Людмила Іванівна
18 Вольниченко Валерій Васильович
Воскресенська Світлана
19
В’ячеславівна
20 Гаврилов Віталій Вікторович
21 Галуза Люся Василівна

Горбенко Олексій Вікторович
Горовий Євген Олександрович
Гріненко Наталія Миколаївна
Губарева Вікторія Миколаївна
Дейнека Людмила Геннадіївна

30 Демидов Іван Васильович
31 Добриця Оксана Леонідівна

7372

23-03-2009

МФ № 6710

11886
9765
9719
11672
11871
9691
9740

24-12-2013
28-03-2013
11-03-2013
04-12-2013
23-12-2013
27-02-2013
18-03-2013

МФ № 8682
МФ № 8715
МФ № 8683
МФ № 7742
МФ № 8684
МФ № 8685
МФ № 8686

39 Істомін Валерій Володимирович

8181

12-04-2010

МФ № 2987

40
41
42
43
44

9781
9419
3105
35
2824

03-04-2013
14-08-2012
17-06-2005
14-01-2014
16-05-2005

МФ № 8720
МФ № 3165
МФ № 2972
МФ № 8687
МФ № 3163

32
33
34
35
36
37
38

Доценко Світлана Павлівна
Дронова Олена Федорівна
Дубровська Ірина Олександрівна
Дьяченко Володимир Костянтинович
Заєць Наталія Леонідівна
Заєць Ольга Миколаївна
Зінченко Дмитро Володимирович

Каменських Світлана Леонідівна
Капуш Олена Миколаївна
Кізенко Володимир Васильович
Кнігініцька Ольга Василівна
Коваленко Андрій Михайлович
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Черкаська обл.
м. Донецьк
Дніпропетровська обл.
м. Івано-Франківськ
Донецька обл.
м. Дніпропетровськ
м. Запоріжжя
Київська обл.
м. Київ
м. Київ
м. Київ
м. Київ
м. Київ
Черкаська обл.

Примітка. ІКЦ УТО – Колективне підприємство «Інформаційно-консультаційний центр» Українського товариства оцінювачів; Експерт-Л – ТОВ «Навчальноконсалтинговий центр «Експерт-Л»; МІБ – Міжнародний інститут бізнесу; Придн. ДАБтА – Придніпровська державна академія будівництва та архітектури;
УКШ – Українська комерційна школа; ККН – Київський коледж нерухомості; Експерт-Сервіс – Український центр післяаварійного захисту «Експерт-Сервіс»;
ТПП України – Торгово-промислова палата України.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

16.02.2015

Регіон

дата видачі навчальний заклад

м. Одеса
м. Харків
м. Київ

м. Сімферополь
Луганська обл.
м. Київ
Київська обл.
м. Харків
Луганська обл.
АРК
Дніпропетровська обл.
Луганська обл.
Харківська обл.
м. Київ
Харківська обл.
Одеська обл.
Одеська обл.
м. Луганськ
АРК
Донецька обл.
Хмельницька обл.
м. Київ
Івано-Франківська обл.
Черкаська обл.

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

Кваліфікаційний документ
оцінювача
номер

Навчальний
заклад

Регіон

дата видачі

Експертм. Севастополь
Сервіс
46 Колончиков Едуард Рюрикович
3310 22-06-2005 МФ № 2931 12-02-2005 МІБ
Закарпатська обл.
47 Конопльова Любов Веніамінівна
10673 17-09-2013 МФ № 8689 09-02-2013 УКШ
АРК
48 Константінов Олександр Євгенович
2974 07-06-2005 МФ № 2932 12-02-2005 МІБ
м. Запоріжжя
Далекс49 Корабельникова Наталя Олександрівна 11571 18-11-2013 МФ № 7745 05-02-2011
АРК
експерт
50 Коротич Ірина Сергіївна
9729 15-03-2013 МФ № 8722 16-02-2013 ХЦНТЕІ
Харківська обл.
Далекс51 Кочетов Іван Олексійович
3693 14-07-2005 МФ № 2989 12-02-2005
м. Сімферополь
експерт
52 Крюков Дмитро Іванович
802 02-09-2014 МФ № 3135 12-02-2005 ХЦНТЕІ
м. Харків
53 Кучеренко Андрій Олександрович
7744 14-09-2009 МФ № 6707 14-02-2009 Егіда
Київська обл.
54 Лазарев Андрій Анатолійович
2699 19-04-2005 МФ № 3234 12-02-2005 УКШ
м. Київ
55 Леонтьєв Вячеслав Миколайович
2764 05-05-2005 МФ № 3074 12-02-2005 УКШ
м. Сімферополь
56 Лисенко Сергій Сергійович
9727 15-03-2013 МФ № 8724 16-02-2013 ХЦНТЕІ
Харківська обл.
57 Маліновський Юрій Миколайович
3137 17-06-2005 МФ № 3079 12-02-2005 УКШ
м. Вінниця
58 Маслій Анатолій Федорович
2533 30-03-2005 МФ № 3081 12-02-2005 УКШ
м. Суми
59 Мельник Костянтин Григорович
9792 19-04-2013 МФ № 8692 09-02-2013 УКШ
Житомирська обл.
60 Мисливець Сергій Юрійович
7344 13-03-2009 МФ № 6716 14-02-2009 УКШ
м. Київ
61 Михайлик Наталя Миколаївна
11036 15-10-2013 МФ № 8693 09-02-2013 УКШ
АРК
Далекс62 Молчан Людмила Вікторівна
3346 22-06-2005 МФ № 2991 12-02-2005
м. Миколаїв
експерт
63 Монастирський Франц Казимирович
2717 25-04-2005 МФ № 2942 12-02-2005 МІБ
м. Тернопіль
64 Моргун Ірина Олексіївна
11258 22-10-2013 МФ № 8726 16-02-2013 ХЦНТЕІ
м. Полтава
65 Мороз Інна Леонідівна
9772 29-03-2013 МФ № 8727 16-02-2013 ХЦНТЕІ
Харківська обл.
Далекс66 Морозов Віталій Вікторович
6077 12-12-2007 МФ № 2992 12-02-2005
м. Сімферополь
експерт
67 Москаленко Ірина Ігорівна
9374 04-07-2012 МФ № 3169 12-02-2005 УКШ
м. Київ
68 Нестеренко Роман Анатолійович
3179 17-06-2005 МФ № 2946 12-02-2005 МІБ
м. Запоріжжя
Далекс69 Ноговіцин Андрій Анатолійович
4811 03-08-2006 МФ № 2993 12-02-2005
м. Сімферополь
експерт
70 Ножнов Василь Михайлович
3326 22-06-2005 МФ № 2948 12-02-2005 МІБ
м. Кіровоград
Далекс71 Пересунько Вячеслав Петрович
5450 20-04-2007 МФ № 2998 12-02-2005
м. Сімферополь
експерт
72 Петриченко Ольга Василівна
2732 04-05-2005 МФ № 2952 12-02-2005 МІБ
м. Дніпропетровськ
73 Петров Сергій Васильович
10691 17-09-2013 МФ № 8730 16-02-2013 ХЦНТЕІ
Донецька обл.
74 Пилипенко Ірина Миколаївна
2537 30-03-2005 МФ № 2975 12-02-2005 Експерт-Л
м. Кіровоград
75 Пилипенко Павло Віталійович
3439 04-07-2005 МФ № 2953 12-02-2005 МІБ
м. Київ
Львів.
76 Поздняков Юрій Володимирович
2656 15-04-2005 МФ № 3018 12-02-2005
м. Львів
політех.
8652 21-03-2011 МФ № 7781 12-02-2011 МІБ
м. Київ
77 Полякова Юлія Євгенівна  
8652 21-03-2011 МФ № 7747 05-02-2011 МІБ
м. Київ
78 Пугач Олена Григорівна
9722 15-03-2013 МФ № 8732 16-02-2013 ХЦНТЕІ
Луганська обл.
79 Пугачов Сергій Валентинович
11728 04-12-2013 МФ № 8733 16-02-2013 ХЦНТЕІ
м. Харків
80 Радченко Віктор Сергійович
3686 14-07-2005 МФ № 2958 12-02-2005 МІБ
м. Київ
81 Растворова Тетяна Володимирівна
907 20-11-2014 МФ № 7777 12-02-2011 ІКЦ УТО
м. Київ
82 Різник Олена Олександрівна
3521 07-07-2005 МФ № 3098 12-02-2005 УКШ
м. Київ
83 Ровишин Ігор Володимирович
2917 26-05-2005 МФ № 3099 12-02-2005 УКШ
м. Вінниця
84 Ружинський Олександр Львович
3118 17-06-2005 МФ № 2960 12-02-2005 МІБ
м. Черкаси
85 Рум'янцева Дар'я Сергіївна
7817 22-10-2009 МФ № 6712 14-02-2009 УКШ
м. Київ
Експерт86 Рябченко Юрій Миколайович
7379 23-03-2009 МФ № 6731 14-02-2009
м. Київ
Сервіс
87 Сирота Семен Валерійович
5222 09-02-2007 МФ № 2961 12-02-2005 МІБ
м. Київ
88 Соколов Олександр Петрович
3426 04-07-2005 МФ № 3149 12-02-2005 ХЦНТЕІ
м. Харків
89 Тертишник Олена Олександрівна
9787 08-04-2013 МФ № 8738 16-02-2013 ХЦНТЕІ
Харківська обл.
Львів.
90 Фалков Геннадій Рувимович
9855 22-05-2013 МФ № 8698 09-02-2013
Дніпропетровська обл.
політех.
91 Федоренко Петро Іванович
9791 15-04-2013 МФ № 8740 16-02-2013 ХЦНТЕІ
Харківська обл.
92 Фініка Вячеслав Сергійович
9730 15-03-2013 МФ № 8699 09-02-2013 УКШ
Житомирська обл.
Львів.
93 Хвесюк Мирослава Павлівна
3164 17-05-2005 МФ № 3024 12-02-2005
м. Львів
політех.
94 Христич Сергій Михайлович
7414 08-04-2009 МФ № 6739 14-02-2009 УКШ
Кіровоградська обл.
95 Хуторний Олександр Сергійович
10699 17-09-2013 МФ № 6708 14-02-2009 УКШ
м. Луганськ
96 Царьов Олег Миколайович
7381 30-03-2009 МФ № 6706 14-02-2009 Егіда
АРК
97 Черкашина Анна Валеріївна
8791 21-06-2011 МФ № 7753 05-02-2011 ХЦНТЕІ
Харківська обл.
98 Чермошенцева Олена Валентинівна
2988 07-06-2005 МФ № 2970 12-02-2005 МІБ
м. Житомир
99 Шанін Борис Миколайович
8668 31-03-2011 МФ № 7755 05-02-2011 РУЦ
АРК
100 Шаповаленко Тетяна Олександрівна
8666 23-03-2011 МФ № 7756 05-02-2011 ХЦНТЕІ
м. Дніпропетровськ
101 Шульга Тетяна Миколаївна
11999 27-12-2013 МФ № 3115 12-02-2005 УКШ
м. Київ
Примітка. ІКЦ УТО – Колективне підприємство «Інформаційно-консультаційний центр» Українського товариства оцінювачів; Егіда – ТОВ
«Агентство незалежної експертизи «Егіда»; Львів.політех. – Інститут підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті
«Львівська політехніка»; Експерт-Л – ТОВ «Навчально-консалтинговий центр «Експерт-Л»; МІБ – Міжнародний інститут бізнесу; Придн.ДАБтА –
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури; 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» ; РУЦ – ЗАТ «Республіканський навчальний центр»; Одес. акад. Попова – Одеська національна
академія зв’язку ім. О. С. Попова.
45 Козоріз Олександр Валерійович

9741

18-03-2013

МФ № 8688
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Департамент з питань управління державним майном та орендних відносин, т. 200-34-39

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
Вінницька область

№ Назва органу
з/п управління
1 Міністерство
освіти і науки
України

Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Вінницькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можнайменування
місцезнаходження
мета використання
контактний телефон)
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн. ливий строк оренди
25499785, Державний навчальний заклад
Нерухоме майно – частина нежитлового
25499785.1.ДИЕБИО384 21001, м. Вінниця,
10,0
40 100,00
1 рік
Здійснення торгівлі продо«Центр професійно-технічної освіти № 1
вбудованого приміщення на першому повул. Тарногродвольчими товарами, крім
м. Вінниці», 21001, м. Вінниця, вул. Тарноверсі 9-поверхового учнівського гуртожитку
ського, 29
товарів підакцизної групи
гродського, 27, тел. (0432) 50-98-67
(літ. А)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432)
67-52-17, факс 56-24-65, РВ ФДМУ по Вінницькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта
оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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

№
з/п

Назва органу
управління

1 Державне агентство лісових ресурсів України

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця — РВ ФДМУ по Волинській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, юридична адреса,
місцезнахозагальна вартість майна за неза- максимально можлинайменування
реєстровий номер майна
мета використання
контактний телефон)
дження
площа, м2 лежною оцінкою, грн.
вий строк оренди
33278968, Державне підприємство «Волинський Частина приміщення
35213572.1. ИЕПШМИ172 43000, Волинська
63,9
267 927,00
2 роки 11 місяців Для розміщення товарної біржі
лісовий селекційно-насіннєвий центр», 45636,
цокольного поверху
обл., м. Луцьк,
«Універсальна – Полісся»,
Волинська обл., Луцький р-н, с. Гаразджа,
(кімн. 7, 8, 8а) адмініпросп. Волі, 30
що має статус неприбуткової
тел. (0332) 25-10-16
стративної будівлі
організації

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».

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

№
з/п
1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
Назва органу
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
загальна вартість майна за неза- максимально можлиуправління
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження
мета використання
контактний телефон)
площа, м2 лежною оцінкою, грн.
вий строк оренди
Міністерство регіонального 02497789, ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект», Нежитлове вбудова- 02497789.7.ДБЕЦРЕ869 м. Дніпропетровськ,
22,59
251 167,00
1 рік
Розміщення суб’єкта госпорозвитку, будівництва та
49600, м. Дніпропетровськ, вул. Набереж- не приміщення
вул. Набережна
дарювання, що здійснює
житлолово-комунального на В. І. Леніна, 29, тел. (056) 744-12-32
В. І. Леніна, 29
проектні та проектногосподарства України
вишукувальні роботи
Міністерство енергетики
23390304026, ПАТ «ДТЕК Дніпрообленер- Нежитлові вбудовані 23359034.19.ЖМДФН299 м. Дніпропетровськ,
809,7
5 398 957,00
2 роки 11 місяців
Розміщення їдальні, що не здійта вугільної промисловості го», 49107, м. Дніпропетровськ, Запорізь- приміщення
Запорізьке шосе, 12
снює продаж товарів підакцизУкраїни
ке шосе, 22, тел. (056) 373-50-59
ної групи
Міністерство освіти і науки 02070758, ДВНЗ «Український державний Нежитлове вбудова- 02070758.1.ИАШГСР003 м. Дніпропетровськ,
7,0
73 942,00
1 рік
Розміщення буфету, що не здійУкраїни
хіміко-технологічний університет», м. Дні- не приміщення
просп. Гагаріна, 65
снює продаж товарів підакцизпропетровськ, просп. Гагаріна, 8,
ної групи
тел. (0562) 47-46-70
Міністерство освіти і науки 02070758, ДВНЗ «Український державний Нежитлове вбудова- 02070758.1.ИАШГСР002 м. Дніпропетровськ,
8,0
80 117,00
1 рік
Розміщення буфету, що не здійУкраїни
хіміко-технологічний університет», м. Дні- не приміщення
просп. Гагаріна, 67
снює продаж товарів підакцизпропетровськ, просп. Гагаріна, 8,
ної групи
тел. (0562) 47-46-70
Міністерство внутрішніх
08671395, Томаківський районний відділ Нежитлове вбудова- 08671395.1.НБРЧШЮ058 Дніпропетровська
5,0
15 638,00
2 роки 364 дні
Інше використання (надання
справ України
ГУМВС України в Дніпропетровській
не приміщення
обл., смт Томаківка,
інформаційних послуг)
області, Дніпропетровська обл.,
вул. Чекістів, 3
смт Томаківка, вул. Чекістів, 3,
тел. (05668) 3-11-31
Міністерство внутрішніх
08671354, П’ятихатський районний
Нежитлове вбудова- 08671354.1.НБРЧШЮ046 Дніпропетровська
5,0
14 506,00
2 роки 364 дні
Інше використання (надання
справ України
сектор ГУМВС України в Дніпропетровне приміщення
обл., м. П’ятихатки,
інформаційних послуг)
ській області, Дніпропетровська обл.,
вул. Клименка, 91
м. П’ятихатки, вул. Клименка, 91,
тел. (05651) 3-10-02
Міністерство внутрішніх
08671024, Новомосковський міський від- Нежитлове вбудова- 08671024.1.НБРЧШЮ083 Дніпропетровська
5,0
23 831,00
2 роки 364 дні
Інше використання (надання
справ України
діл ГУМВС України в Дніпропетровській
не приміщення
обл., м. Новомосінформаційних послуг)
області, Дніпропетровська обл., м. Новоковськ, вул. Шевмосковськ, вул. Шевченка, 39,
ченка, 39
тел. (05693) 7-31-66
Державне космічне агент- 14308368, Державне підприємство «ВО
Майданчик та часУЗССГЖ041
м. Дніпропетровськ,
23,6
194 690,00
1 рік
Розміщення оператора телекоство України
ПМЗ ім. Макарова», м. Дніпропетровськ, тина зовнішньої повул. Макарова, 27а
(6,6
мунікацій, який надає послуги з
вул. Криворізька, 1, тел. (0569) 3-16-41
верхні освітлювальта 17,0)
рухомого (мобільного) зв’язку
ної башти
Міністерство освіти і науки 02070737, Дніпродзержинський держав- Частина приміщення
02070737.ВГАБЖН022 м. Дніпродзер0,6;
2 683,00
1 рік
Розміщення операторів телекоУкраїни
ний технічний університет м. Дніпродзер- підвалу та частина
жинськ, вул. Дніпро1,2
мунікацій, які надають послуги з
жинськ, вул. Дніпробудівська, 2,
зовнішньої поверхні
будівська, 2
рухомого зв’язку
тел. (05695) 5-28-98
стіни
Міністерство внутрішніх
08671389, Софіївський районний відділ
Нежитлове вбудова- 08671389.1.НБРЧШЮ055 Дніпропетровська
5,0
13 470,00
2 роки 364 дні
Інше використання (надання
справ України
ГУМВС України в Дніпропетровській обне приміщення
обл., смт Софіївка,
інформаційних послуг)
ласті, Дніпропетровська обл.,
вул. Карпенка, 10
смт Софіївка, вул. Карпенка, 10,
тел. (05650) 2-88-02
Державна казначейська
37976087, Управління державної
Будівля гаража
37976087.1.АААДЕГО028 Дніпропетровська
201,1
447 331,00
2 роки 11 місяців
Розміщення майстерні, що здійслужба України
казначейської служби України у Дніпрообл., смт Ювілейне,
снює технічне обслуговування
петровському районі Дніпропетровської
вул. Теплична, 2
та ремонт автомобілів
області, Дніпропетровська обл.,
смт Ювілейне, вул. Теплична, 2,
тел. (0562) 38-35-90

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

житомирська область

№
з/п
1

2

Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Житомирській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
Назва органу
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
загальна вартість майна за неза- максимально можлиуправління
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
контактний телефон)
площа, м2 лежною оцінкою, грн.
вий строк оренди
Міністерство
08672064, Володарськ-Волинський районний відділ УМВС Частина коридору пер08672064.1.АААДИБ096 Житомирська обл.,
4,0
5 956,00
2 роки 364 дні
внутрішніх справ України в Житомирській області, 12101, Житомирська
шого поверху адмінкорсмт Володарськ-Волин
України
обл., смт Володарськ-Волинський, вул. Гвардійців Канте- пусу (літ. А)
ський, вул. Гвардійців
мирівців, 2, тел. 3-21-02
Кантемирівців, 2
Міністерство
02543590, Професійно-технічне училище № 35 м. Овруч, Площадка для встанов- 02543590.2 МТУВЧТ023 Житомирська обл.,
46,35
14 304,00
2 роки 364 дні
освіти і науки
11100, Житомирська обл., м. Овруч, вул. Радянська, 11, лення блочно-модульної
м. Овруч, вул. Щорса, 5
України
тел. 3-26-54
котельні

мета використання
Розміщення офіса

Виробництво та постачання теплової
енергії

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».
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Запорізька область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Запорізькій області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
№
Назва органу
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична
загальна вартість майна за неза- максимально можлиз/п
управління
найменування
реєстровий
номер
майна
місцезнаходження
мета використання
адреса, контактний телефон)
площа, м2 лежною оцінкою, грн.
вий строк оренди
1 Міністерство
08672609, Михайлівський районний
Частина приміщення спільного ко08672609.1.ТГЧЮБР109 Запорізька обл.,
4,0
6 650,00
2 роки 364 дні
Розміщення офіса (розміщення
внутрішніх справ відділ ГУМВС України в Запорізькій об- ристування № 1-25 першого поверху
смт Михайлівка,
співробітника Запорізької філії
України
ласті, Запорізька обл., смт Михайлівка, двоповерхової адміністративної будівлі
вул. Коноваленка, 2
ДП «Документ»)
вул. Коноваленка, 2
літ. А
2 Міністерство
08672549, Вільнянський районний
Частина приміщення спільного корис- 08672549.1.ТГЧЮБР071 Запорізька обл.,
4,0
6 700,00
2 роки 364 дні
Розміщення офіса (розміщення
внутрішніх справ відділ ГУМВС України в Запорізькій
тування № 29 першого поверху двопом. Вільнянськ,
співробітника Запорізької філії
України
області, 70002, Запорізька обл.,
верхової адміністративної будівлі літ. А
вул. Бочарова, 17
ДП «Документ»)
м. Вільнянськ, вул. Бочарова, 17,
тел. (06143) 4-15-30
3 Міністерство
08672621, Оріхівський районний відділ Частина приміщення спільного корис- 08672621.1.ТГЧЮБР096 Запорізька обл.,
4,0
6 214,00
2 роки 364 дні
Розміщення офіса (розміщення
внутрішніх справ ГУМВС України в Запорізькій області,
тування № 20 першого поверху адмінім. Оріхів, вул. Шевспівробітника Запорізької філії
України
Запорізька обл., м. Оріхів, вул. Шевстративної будівлі № 3 літ. Л
ченка, 12
ДП «Документ»)
ченка, 12, тел. (06141) 4-35-54
4 Міністерство осві- 02543845, ДНЗ Дніпрорудненський
Частина даху будівлі гуртожитку
02543845.1.ЧРИАЯГ002 м. Дніпрорудне,
30,0
130 395,00
1 рік
Розміщення оператора телекоти і науки України професійний ліцей, 71630, м. Дніпро- літ. А-9
просп. Ентузасмунікації, який надає послуги
рудне, просп. Ентузастів, 25,
тів, 15
з рухомого (мобільного)
тел. (0275) 7-61-77
зв’язку
5 Міністерство
34247637, ДЗ «Спеціалізована медико- Нежитлові приміщення № 69, 70 пер- 34247637.1.НЧИЮЦЛ539 м. Енергодар,
29,6
72 522,00
2 роки 11 місяців Розміщення аптеки, що реаліохорони здоров’я санітарна частина № 1», Запорізька
шого поверху будівлі головного корпупросп. Будівельнизує готові ліки
України
обл., м. Енергодар, просп. Будівельни- су поліклініки літ. Ж-5
ків, 33
ків, 33, тел.: (06139) 5-15-12, 5-11-09
6 Запорізька об14373165, Департамент з питань циОкремо розташована будівля скла14373165.5.МУФЦЖЧ742 Запорізька обл.,
1 125,0
447 134,00
2 роки 364 дні
Інше використання нерухомого
ласна державна вільного захисту населення Запорізь- ду (літ. А, приміщення з №1 до № 7
Бердянський р-н,
майна (розведення свійської
адміністрація
кої обласної державної адміністрації,
включно) площею 1 125,0 м2, ворота
с. Роза, пров. Косптиці)
69035, м. Запоріжжя, просп. Леніна,
мічний, 17
№ 1, ворота № 2, паркан № 3,
180а, тел. (061) 233-50-53
вимощення І
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів 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

№
з/п
1
2

Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Київській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Назва органу
Балансоутримувач
загальна вартість майна за неза- максимально можлиуправління
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн.
вий строк оренди
Міністерство інфраструк- УДППЗ «Укрпошта»
Нежитлове приміщення нежит- 21560045.1000.АААЖЕД430 Київська обл., смт Бородянка,
22,6
87 460,00
2 роки 11 місяців Розміщення фінансової устатури України
лової будівлі
вул. Привокзальна, 6
нови
Міністерство інфраструк- УДППЗ «Укрпошта»
Нежитлове приміщення
21560045.1000.АААЖЕД434 Київська обл., смт Немішаєве,
67,0
113 290,00
2 роки 11 місяців Розміщення фінансової устатури України
вул. Залізнична, 14
нови

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01133, м. Київ, бульв. Л. Українки, 26, РВ ФДМУ по Київській області. У разі надходження двох або більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3
частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Львівська область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Львівській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
№
Назва органу
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична
місцезнахо- загальна вартість майна за неза- максимально можз/п
управління
найменування
реєстровий
номер
майна
адреса, контактний телефон)
дження
площа, м2 лежною оцінкою, грн. ливий строк оренди
1 Міністерство еко- 04728690, ДП «Науково-дослідний інститут Нежитлові вбудовані приміщен04728690.10.ААААЛД400
м. Львів,
108,0
929 836,00
2 роки 364 дні
номічного розвитку метрології вимірювальних і управляючих
ня на першому поверсі двовул. Виннистаном на 30.11.2014
і торгівлі України
систем», 79008, м. Львів, вул. Кривоноса, чотириповерхової будівлі
ченка, 30
6, тел. (032) 235-84-49
2 Міністерство еко- 04728690, ДП «Науково-дослідний інститут Нежитлові вбудовані приміщення
04728690.13.ААААЛД403
м. Львів,
172,35
500 400,00
2 роки 364 дні
номічного розвитку метрології вимірювальних і управляючих
на першому поверсі одноповерхової
вул.Кривостаном на 31.12.2014
і торгівлі України
систем», 79008, м. Львів, вул. Кривоноса, будівлі
носа, 6
6, тел. (032) 235-84-49
3 Міністерство освіти 03363128, Львівський техніко-економічний Частина нежитлового приміщення
02071010.12.ЦЛЯЮСЕ344 м. Львів,
5,4
45 600,00
1 рік
і науки України
коледж Національного університету «Львів- на першому поверсі будівлі
вул. Лисестаном на 31.12.2014
ська політехніка», 79032, м. Львів, вул. Панецька, 2
січна, 87, тел.: 251-05-05, 251-04-99
4 Міністерство
25248111, Відокремлений підрозділ «Мо- Частина нежитлового приміщення
01059900.130011.АААВГД556 м. Львів,
2,0
16 138,00
До 01.08.2015
інфраструктури
торовагонне депо Львів» ДТГО «Львівська
на першому поверсі адміністративвул.Курманостаном на 31.12.2014
України
залізниця», м. Львів, вул. Генерала Курма- ної будівлі
вича, 7а
новича, 7а, тел. (032) 226-21-00

мета використання
Розміщення: складу (40,5
м2); торговельного об’єкта
з продажу непродовольчих
товарів (67,5 м2)
Розміщення виробництва
поліграфічної продукції
(інше використання)
Розміщення торговельного
об'єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи
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».

полтавська область

№
з/п
1

2

Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Полтавській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
Назва органу
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
місцезнахозагальна вартість майна за неза- максимально можуправління
найменування
реєстровий
номер майна
контактний телефон)
дження
площа, м2 лежною оцінкою, грн. ливий строк оренди
Міністерство
08592276, УМВС України в Полтавській області, 36000,
Частина нежитлового приміщення у
08592276.1.БВПМЦЮ280 м. Полтава,
2,0
11 544,00
2 роки 11 місяців
внутрішніх
м. Полтава, вул. Пушкіна, 83, тел. 56-06-07
приміщенні холу добудови до адмінбувул. Пушкіна,
справ України
динку УМВС України в Полтавській об83в
ласті зі спортивним та актовим залами
Полтавська об- 14373124, Управління з питань надзвичайних ситуацій та у
Нежитлове приміщення
14373124.6.ЧНТРБШ043 Полтавська
880,0
326 955,20
2 роки 11 місяців
ласна державна справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катаобл., м. Гадяч,
адміністрація
строфи Полтавської обласної державної адміністрації, 36024,
вул. Гагарім. Полтава, вул. Рози Люксембург, 14, тел. 50-04-24
на, 72

мета
використання
Розміщення
банкомата
Розміщення
складу

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

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

№
з/п
1
2
3

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця — РВ ФДМУ по Сумській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Назва органу
Балансоутримувач
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можуправління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон) найменування
місцезнаходження
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн. ливий строк оренди
Державна служба
02362227, Головне управління статистики у Сумській області, Нежитлове при02362227.1.АААДЕЖ223 м. Суми, вул. Супру39,0
–
2 роки 364 дні
статистики України
40481, м. Суми, вул. Супруна, 16
міщення
на, 11
Міністерство культу- 24003836, Національний заповідник «Глухів», 41400, Сумська Нежитлове при24003836.1.АААДДЛ349 Сумська обл., м. Глу7,8
–
2 роки 364 дні
ри України
обл., м. Глухів, вул. Шевченка, 30, тел. (05444) 2-35-57
міщення
хів, вул. Шевченка, 10
Міністерство культу- 24003836, Національний заповідник «Глухів», 41400, Сумська Нежитлове при24003836.1.АААДДЛ348 Сумська обл., м. Глу33,2
–
2 роки 364 дні
ри України
обл., м. Глухів, вул. Шевченка, 30, тел. (05444) 2-35-57
міщення
хів, вул. КиєвоМосковська, 34

мета використання
Розміщення автомобіля
Розміщення офісного
приміщення
Розміщення майстерні
з ремонту засобів
зв’язку

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів 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 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».
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13
тернопільська область

№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство
інфраструктури
України

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Тернопільській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
загальна вартість майна за незалеж- максимально можлимета
найменування
реєстровий
номер
майна
місцезнаходження
контактний телефон)
площа, м2 ною оцінкою, без ПДВ, грн. вий строк оренди
використання
01192220, Тернопільська дирекція Українського Частина виробничих приміщень першо- 21560045.2001.АААЖЕИ454 Тернопільська обл.,
23,5
56 760,00
2 роки 11 місяців Розміщення
державного підприємства поштового зв’язку
го поверху (у т. ч. 1,5 м2 – площі спільм. Збараж, вул. Груофісного при«Укрпошта», 46001, м. Тернопіль, вул. В. Чор- ного користування) будинку
шевського, 5
міщення
новола, 1, тел.: (03549) 2-12-45, 2-19-98

Заяви про оренду зазначеного об’єкта 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».

Черкаська область

№
з/п
1

2

Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
Назва органу
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
загальна вартість майна за неза- максимально можуправління
найменування
реєстровий
номер
майна
місцезнаходження
контактний телефон)
площа, м2 лежною оцінкою, грн. ливий строк оренди
Міністерство
00493787, Уманський національний універЧастина нежитлового приміщення на 00493787.3.БЕШСНП8236; Черкаська обл., м. Умань,
0,3;
1 969,00;
2 роки 364 дні
аграрної політи- ситет садівництва, 20300, Черкаська обл.,
першому поверсі гуртожитку № 4;
вул. Інтернаціональна, 2;
ки та продоволь- м. Умань, вул. Інститутська, 1,
частина нежитлового приміщення на 00493787.3.БЕШСНП8229 Черкаська обл., м. Умань,
0,3
1 969,00
ства України
тел. (04744) 4-69-89
першому поверсі гуртожитку № 6
вул. Глібко, 3а
Міністерство
02548601, Державний навчальний заклад
Частина нежитлового приміщення
02548601.1.ГРОМИК359 20114, Черкаська обл.,
3,0
5 988,00
1 рік
освіти
«Професійно-технічне училище № 31 смт Бу- будівлі навчального корпусу ДНЗ
Маньківський р-н,
і науки України ків», 20114, Черкаська обл., Маньківський р-н, «Професійно-технічне училище
смт Буки, вул. Леніна, 2
смт Буки, вул. Леніна, 2, тел. (04748) 3-13-75 № 31 смт Буків»

мета використання
Розміщення автоматів поповнення
рахунку мобільного
зв’язку
Розміщення банкомата

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

ЧЕРНІвецька область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Чернівецькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
найменування
контактний телефон)
1 Міністерство
08677021, Глибоцький РВ УМВС України в Черні- Приміщення першого поверху адміністравнутрішніх справ вецькій області, 60400, смт Глибока, вул. 10-ї річ- тивної будівлі (літ. А) загальною площею
України
ниці Незалежності України, 9а, тел. (0234) 2-13-69 16,5 м2 (у т. ч. кабінет (1-4) – 11,6 м2,
коридор (1-26) – 4,9 м2)

№
з/п

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
–
Чернівецька обл.,
16,5
65 182,00
1 рік
Розміщення фінансової
смт Глибока, вул.
установи (відділення банку)
10-ї річниці Незалежності України, 9а

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».

Чернігівська область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Чернігівській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
№ Назва органу
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
загальна вартість майна за неза- максимально можз/п
управління
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
контактний телефон)
площа, м2 лежною оцінкою, грн. ливий строк оренди
1 Державна служ- 02363072, Головне управління статистики
Нежитлові приміщення на дру2363072.1.АААДЕЖ440 Чернігівська обл., смт
30,5
51 477,89
2 роки 364 дні
Для здійснення діяльності
ба статистики
у Чернігівській області, 14000, м. Чернігів,
гому поверсі адмінбудівлі
Козелець, вул. Комсоу сфері права
України
вул. Горького, 37, тел.: (0462) 67-50-27,
мольська, 14
67-50-82
2 Міністерство
05460798, Чернігівський національний техно- Частина нежитлового примі05460798.1.ОМВАИГ042 м. Чернігів, вул. Шев3,0
11 090,28
1 рік
Розміщення банкомата
освіти
логічний університет, 14027, м. Чернігів,
щення на першому поверсі бученка, 95
і науки України
вул. Шевченка, 95, тел.: (04622) 3-16-51,
дівлі навчального корпусу № 1
3-42-44
3 Державна вете- 26494270, Варвинська районна державна лі- Нежитлові приміщення гаража
–
Чернігівська обл.,
105,0
50 274,00
2 роки 364 дні
Для здійснення технічного
ринарна та фіто- карня ветеринарної медицини, 17600, Чернісмт Варва, вул. 900обслуговування та ремонту
санітарна служба гівська обл., смт Варва, вул. 900-річчя Варви,
річчя Варви, 3
автомобілів
України
3, тел. (04636) 2-12-34
4 Міністерство
02548794, ДНЗ «Ніжинський професійний
Нежитлові приміщення на пер- 02548794.1.ИГЕХЖЕ015 Чернігівська обл.,
45,96
46 083,05
2 роки 364 дні
Для розміщення неприбуткоосвіти
аграрний ліцей Чернігівської області», 16604, шому та другому поверхах бум. Ніжин, вул. Незалежвої громадської організації
і науки України
Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Незалежнос- дівлі навчального корпусу № 2
ності, 42
ті, 5а, тел. (04631) 3-10-02
5 Міністерство
37815703, Чернігівський промисловоНежитлове приміщення (буфе- 02070890.2.ИГЧХОБ140 м. Чернігів, вул. Що62,54
180 734,33
1 рік
Розміщення буфету у наосвіти
економічний коледж Київського національного ту) на першому поверсі будівлі
рса, 64
вчальному закладі
і науки України
університету технологій та дизайну, 14014,
навчального корпусу
м. Чернігів, вул. Щорса, 64,
тел.: (0462) 66-22-63, 66-23-20, 66-22-66
6 Міністерство
08676820, Куликівський районний відділ
Частина нежитлового при08676820.2.РЮОАФА105 Чернігівська обл., смт
3,0
3 600,00
2 роки 364 дні
Розміщення філії консульвнутрішніх справ УМВС України в Чернігівській області, 16300, міщення в одноповерховій
Куликівка, вул. Щотантів для надання послуг
України
Чернігівська обл., смт Куликівка, вул. Щорса, адмінбудівлі
рса, 95
громадянам
95, тел.: (04643) 2-16-65, 2-15-63
7 Державна служ- 02363072, Головне управління статистики
Нежитлове приміщення одно- 02363072.1.ФБЕЕМГО077 Чернігівська обл., м. Го33,6
45 360,00
2 роки 364 дні
Для здійснення торгівлі проба статистики
у Чернігівській області, 14000, м. Чернігів,
поверхової адмінбудівлі
родня, вул. Леніна, 4
довольчими та непродовольУкраїни
вул. Горького, 37, тел.: (0462) 67-50-27,
чими товарами для дітей
67-50-82
8 Міністерство
02125674, Чернігівський національний пеЧастина нежитлового при02125674.1.ПШЦСДЦ074 м. Чернігів, вул. Шев26,3
92 894,22
1 рік
Для здійснення робіт
освіти
дагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка,
міщення на третьому поверсі
ченка, 30а
з розвитку, зміцнення
і науки України
14013, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, п’ятиповерхової будівлі гуртота захисту олімпійського
53, тел. (04622) 3-36-10
житку № 1
руху в Чернігівській області
та Україні
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

№
з/п
1
2

3

4

Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по м. Києву про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
Назва органу
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
реєстровий
місцезнахозагальна вартість майна за неза- максимально можуправління
найменування
контактний телефон)
номер майна
дження
площа, м2 лежною оцінкою, грн. ливий строк оренди
Державна служба статисти- 21680000, Головне управління регіональної Нерухоме майно на другому по- 21680000.1.АААДЕЖ528 м. Київ,
106,5
1 869 000,00
2 роки 11 місяців
ки України
статистики, 01601, м. Київ, вул. Еспланад- версі 9-поверхової адміністравул. Еспластаном на 31.08.2014
на, 4 – 6, тел. (044) 246-68-58
тивної будівлі
надна, 4 – 6
Міністерство молоді та
14297707, Національний спортивний комп- Нерухоме майно на другому та 14297707.1.ЛУЮЧЕК043 м. Київ,
771,6
12 834 370,00
2 роки 11 місяців
спорту України
лекс «Олімпійський», 03150, м. Київ,
третьому поверхах будівлі спортвул. Велика
станом на 31.10.2014
вул. Червоноармійська, 55,
комплексу
Васильківтел. (044) 590-67-32
ська, 55
Міністерство молоді
14297707, Національний спортивний
Нерухоме майно на нульовому
14297707.1.ЛУЮЧЕК043 м. Київ,
591,9
10 199 390,00
2 роки 11 місяців
та спорту України
комплекс «Олімпійський», 03150, м. Київ,
поверсі будівлі спорткомплексу
вул. Велика
станом на 31.10.2014
вул. Червоноармійська, 55,
Васильківтел. (044) 590-67-32
ська, 55
Міністерство енергетики
37471933, Міністерство енергетики та
Нерухоме майно – частина не- 37471933.1.ЖРЕЕПН287 м. Київ,
2,0
34 000,00
2 роки 11 місяців
та вугільної промисловості вугільної промисловості України, 01601,
житлового приміщення у холі
вул. Б. Хмельстаном на 31.10.2014
України
м. Київ, вул. Хрещатик, 30, тел.: 206-38-44, першого поверху адміністративницького, 4
206-38-45, факс 531-36-92
ної будівлі

№ 7 (856)

мета використання
Розміщення офіса
Розміщення буфету, що
здійснює продаж товарів підакцизної групи, з погодинною
оплатою (105 годин на рік)
Розміщення кафе та бару, що
здійснюють продаж товарів
підакцизної групи
Розміщення банкомата
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ð

14
Продовження таблиці

№
з/п

Назва органу
управління

5 Міністерство регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
реєстровий
місцезнахозагальна вартість майна за неза- максимально можнайменування
мета використання
контактний телефон)
номер майна
дження
площа, м2 лежною оцінкою, грн. ливий строк оренди
16466350, Державне підприємство «Укрко- Нерухоме майно – частина даху 16466350.5.АААЖЖИ770 м. Київ,
9,0
269 800,00
1 рік
Розміщення оператора телемунобслуговування», м. Київ, вул. Предсла- та технічного поверху нежитловул. Житомирстаном на 30.11.2014
комунікацій, який надає повинська, 51, тел. 529-42-84
вого приміщення
ська, 9
слуги з рухомого (мобільного)
зв’язку

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

апарат фдму
Оголошення
орендодавця – апарату ФДМУ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична
найменування
адреса, контактний телефон)
1 Державне
25592421, Державне підприємство
Канальна насосна станція з гідротехнічними спорудами:
агентство риб- «Укрриба», 04050, м. Київ, вул. Турге- басейнова споруда;
ного господар- нєвська, 82а, тел. 486-99-40
водовипуск;
ства України
водоскидна споруда;
канальна насосна станція;
лоток водоскидний

№ Назва органу
з/п управління

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмета
місцезнаходження
площа, м2 лежною оцінкою, грн. ливий строк оренди використання
м. Київ, вул. Промис3 845 836,00
10 років
Ведення рибного
господарства
25592421.31.ААЕЖАД086; лова, 4
25 800,0;
25592421.31.ААЕЖАД106;
768,0;
25592421.31.ААЕЖАД109;
937,5;
25592421.31.ААЕЖАД117;
37,5;
25592421.31.ААЕЖАД122
346,5
реєстровий номер майна

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01601, м. Київ-133, вул. Кутузова, 18/9,
Фонд державного майна України. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного
та комунального майна».

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

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
 Назва об’єкта: нежитлове приміщення № 57а загальною
площею 10,8 м2 на другому поверсі п’ятиповерхової будівлі
навчального корпусу № 4 НУ «Львівська політехніка» за адресою: м. Львів, вул. Митрополита Андрія, 5.
Об’єкт оренди перебуває на балансі НУ «Львівська політехніка».
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Основні умови проведення конкурсу:
використання орендованого майна: 4,0 м2 – розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів, 3,8 м2 – розміщення торговельного об’єкта
з продажу непродовольчих товарів (канцтоварів), 3,0 м2 – для
надання комп’ютерних послуг (інше використання державного
майна); початковий розмір орендної плати за базовий місяць
оренди – грудень 2014 року становить 1 223,80 грн. без ПДВ,
виходячи з вартості майна – 108 900,00 грн. без ПДВ, визначеної
у звіті про незалежну оцінку майна станом на 30.11.2014; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за базовий
місяць оренди – грудень 2014 року; об’єкт оренди не підлягає приватизації; об’єкт оренди не підлягає передачі в суборенду; строк
оренди – 1 рік; укладення договору страхування орендованого
майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна
договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна, плати податку на землю та надання
комунальних послуг орендарю; оплата платником коштів за виготовлення звіту про незалежну оцінку згідно з умовами договору
на проведення оцінки майна № 324/14 від 28.11.2014. У випадку,
якщо ініціатор укладення договору оренди державного майна не
став переможцем конкурсу – компенсація платнику (ініціатору
укладення договору) витрат переможцем конкурсу у тридцятиденний термін від дати укладення договору оренди (за умови надання
підтвердних документів).
Конкурс буде проведено об 11.30 на 21-й календарний
день після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» у РВ ФДМУ по Львівській області (79000,
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, каб. 4).
Кінцевий термін прийняття заяв та інших документів, визначених п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 31.08.2011 № 906 (далі – Порядок), – за 3 (три) робочих дні до
дати проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Для участі в конкурсі учасники конкурсу подають на розгляд
комісії:
заяву про участь у конкурсі (в якій учасники повідомляють про
засоби зв’язку з ними); пропозиції щодо виконаня умов конкурсу,
крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; відомості про
учасника конкурсу відповідно до вимог п. 7 Порядку, а саме:
а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що
посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену належним чином копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином
копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від учасника конкурсу про те, що стосовно нього не порушено
справу про банкрутство;
б) для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що
посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларації про
доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Конкурсні пропозиції та інші документи, пропозиції щодо виконання умов конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція
щодо якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу) подаються в окремому конверті з написом «На конкурс» з
відбитком печатки учасника конкурсу.
Заяви приймаються за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3, у РВ ФДМУ по Львівській області (каб. 5) у робочі дні:
понеділок – четвер – з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45,
обідня перерва – з 13.00 до 13.45.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі з питань
оренди РВ ФДМУ по Львівській області (каб. 25) або за тел. (032)
261-62-04.

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 – частина нежитлового приміщення на шостому поверсі
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гуртожитку площею 4,0 м2 (р/н 38855349.1.НТЮЖЕР079), що
перебуває на балансі Державного університету телекомунікацій,
за адресою: м. Київ, вул. Солом’янська, 7а.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 30.09.2014 становить 35 000,00 грн. без урахування
ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови проведення конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – грудень
2014 р. становить 156,74 грн. без урахування ПДВ; мета використання: розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює
побутове обслуговування населення – розміщення пральних машин самообслуговування (орендна ставка 5 %); найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах
початковою орендною платою; ефективне використання об’єкта
оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди; строк оренди – 1 рік; заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх
осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку,
передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної
безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не
гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням
нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15
днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану
незалежну оцінку об’єкта оренди замовнику оцінки (за наявності підтвердних документів); на підтвердження зобов’язання і на
забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен
сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної
орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного
казначейства за місцем розташування об’єкта оренди протягом
місяця з моменту підписання договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць
платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання
комунальних послуг орендарю; протягом місяця після укладення
договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не
меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом
про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату
страхового платежу; на момент укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок
балансоутримувача – 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.
Додаткові вимоги щодо умов 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:
1. Матеріали, визначені Порядком проведення конкурсу на
право оренди державного нерухомого майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.2011 № 906.
2. 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 ФДМУпо 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 в конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію
щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної
комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хв. до
початку проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 21-й календарний
день після дати опублікування цієї інформації за адресою:
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву (кімн.
102).
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання
договорів оренди державного нерухомого майна РВ ФДМУ по
м. Києву або за тел. (044) 281-00-22.

Підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
За результатами засідань конкурсних комісій прийнято рішення
про укладення договорів оренди державного нерухомого майна,
що перебуває на балансі відокремленого структурного підрозділу «Запорізьке будівельно-монтажне експлуатаційне управління»
державного підприємства «Придніпровська залізниця», з такими
суб’єктами господарювання:
№
Інформація про об’єкт оренди
з/п
1 Вбудовані в перший поверх будівлі (літера А) нежитлові
приміщення № 2-2, № VII, № VIII, № IХ, № Х, № ХI (реєстровий номер 01073828.160АААБЛК742) загальною
площею 253,2 м2 за адресою: Запорізька обл., м. Пологи, пров. Станційний, 4
2 Вбудовані в перший поверх будівлі (літера А) нежитлові
приміщення № 1-1, № 1-2, № I, № II, № III, № IV, № V,
№ VI (реєстровий номер 01073828.160АААБЛК742) загальною площею 190,7 м2 за адресою: Запорізька обл.,
м. Пологи, пров. Станційний, 4

Переможець конкурсу –
суб’єкт господарювання
Фізична особа – підприємець Кравчук Анатолій
Миколайович
Фізична особа – підприємець Закорецький
Олександр Васильович

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про підсумки конкурсу
на право укладення договору оренди нерухомого
державного майна, що відбувся 03.02.2015
За результатами конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону на право
укладення договору оренди державного нерухомого майна:
що обліковується на балансі Державного підприємства «Ренійський морський торговельний порт», а саме: залізничної колії
№ 20 (інв. № 5525, реєстровий № 01125809.1.ГЯШТОЯ.1.397) довжиною 393,0 пог. м за адресою: Одеська обл., м. Рені, вул. Дунайська, 188;
що обліковується на балансі Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (Ренійська філія ДП «АМПУ»),
а саме: причалу № 9 (інв. № 1781, реєстровий № 38727770.11.ГЯШТОЯ2246) загальною площею 4 290,0 м2, довжиною 220,0 пог. м
причального фронту, розташованого в акваторії Ренійського морського порту, за адресою: Одеська обл., м. Рені, вул. Дунайська,
188 конкурсною комісією прийнято рішення укласти договори
оренди з ПП «Олена».

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

ІНФОРМАЦІЯ
Квартирно-експлуатаційного відділу м. Біла Церква
про проведення конкурсу на право оренди
нерухомого військового майна
Назва та місце розташування органу, що проводить конкурс:
Квартирно-експлуатаційний відділ м. Біла Церква, поштова адреса: 09117, м. Біла Церква, вул. Ярмаркова 1 (фактичне розташування: м. Біла Церква, вул. Ярмаркова, 1).
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: майданчик загальною площею 30,0 м2 та труби котельні (інв. № 148) за
адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Шолом Алейхема,
військове містечко № 2.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку,
виконаним на 30.06.2014, становить: труби котельні – 98 725,00
грн.; майданчика площею 30,0 м2 – 18 851,00 без урахування
ПДВ.
Початковий (стартовий) розмір орендної плати за базовий
місяць оренди – червень 2014 року становить 3 919,20 грн.
(без ПДВ) за умови використання майданчика для розміщення
обладнання операторів телекомунікацій та антен, що надають
послуги з рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до мережі
Інтернет.
У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекси інфляції.
Термін оренди – 2 роки 11 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
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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 у 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, у тому числі запропонований учасником конкурсу роз-

мір 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 для участі в конкурсі – протягом 20 календарних днів з дати опублікування
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» за поштовою
адресою: 09117, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Ярмаркова. Телефони: (04563) 5-30-00, 5-30-10.

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 Чернівецькій області про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна
Конкурс відбувся 29.01.2015.
Відповідно до п. 3.2 Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності ухвалено рішення про укладення договору на
проведення незалежної оцінки майна – частини димової труби IV
площею 12,0 м2 та частини бетонної основи димової труби IV площею 5,0 м2, що перебуває на балансі Чернівецького училища професійної підготовки працівників міліції УМВС України в Чернівецькій
області, за адресою: м. Чернівці, вул. Квітковського, 2 з метою подальшої передачі в оренду з ТОВ «Оцінка-Інформ».
Конкурс відбувся 12.02.2015.
Відповідно до п. 3.2 Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності ухвалено рішення про укладення договорів на
проведення незалежної оцінки майна:
частини труби IІІ площею 18,0 м2, що перебуває на балансі
Автогосподарства при УМВС України в Чернівецькій області, за
адресою: м. Чернівці, вул. Мізюна, 2а з метою подальшої передачі
в оренду з ФОП Читайло Валентиною Василівною;
об’єкта незавершеного будівництва державної власності – 27квартирного житлового будинку разом із земельною ділянкою, на
якій він розташований (м. Чернівці, вул. Південно-Кільцева, 5л),
що перебуває на балансі ТДВ «Трансмост», з метою приватизації
шляхом продажу на аукціоні зі спільним підприємством «ЗахідноУкраїнський Експертно-Консультативний Центр».
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 30.01.2015
№
Назва об’єкта оцінки
з/п
1 Частина нежитлового
приміщення

Площа,
Адреса об’єкта оцінки
м2
2,0 м. Київ, вул. Правобережна, 6

2 Частина нежитлового
7,0
приміщення
3 Частина нежитлового
2,0
приміщення
4 Частина нежитлового
2,0
приміщення
5 Частина нежитлового
1,5
приміщення
6 Нежитлове приміщення 460,6
7 Нежитлове приміщення 53,0
8 Нежитлове приміщення 13,3
9 Частина нежитлового
6,0
приміщення
10 Частина нежитлового
4,0
приміщення
11 Нежитлове приміщення 36,22
12 Частина даху та техніч- 8,0 (у
ного поверху
т. ч. 3,0
та 5,0)
13 Частина даху та техніч- 11,5 ( у
ного поверху
т. ч. 3,0
та 8,5)
14 Нежитлове приміщення 88,09
15 Частина нежитлового
3,0
приміщення
16 Частина нежитлового
3,0
приміщення
17 Частина нежитлового
приміщення

6,0

Переможець
конкурсу – СОД
ТОВ «Аналітично-кон
салтинговий центр
«Епрайзер»
м. Київ, вул. КлавдіївТОВ «Українські інноська, 22
ваційні консультант»
м. Київ, вул. Деревооброб- ПП «Габ’яно»
на, 3
м. Київ, вул. Уманська, 8
ФОП «Чубенко Д. В.»
м. Київ, вул. Бердичівська, 1 ПП «Експерт-Аналітик»
м. Київ, вул. Бердичівська, 1 ФОП Острик Т. В.
м. Київ, просп. Комарова, 1 ПП «Гарант-Експерт»
м. Київ, вул. Кутузова, 18/7 ТОВ «Сарос»
м. Київ, просп. ПеремоТОВ Оціночна компаги, 57
нія «Аналітик»
м. Київ, вул. Кіквідзе, 11б ФОП Острик Т. В.
м. Київ, вул. Липська, 11
м. Київ, вул. Липська, 11

ФОП Чебаков О. І.
ФОП Крижанівський П. В.

м. Київ, вул. Липська, 11

ПП «Фірма «Конкрет»

м. Київ, вул. Липська, 11
ПП «Енергомакс»
м. Київ, вул. П. Мирного, 5 ТОВ «Українські інноваційні консультанти»
м. Київ, вул. Маршала
ТОВ «Аналітично-кон
Тимошенка, 2л
салтинговий центр
«Епрайзер»
м. Київ, вул. Кіквідзе, 33
ПП «Фірма «Конкрет»

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
державного майна, що відбувся 05.02.2015
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки – частини шестиповерхового
адміністративного приміщення літ. «А-6» площею 9,2 м2 за адресою: 45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежності,119а
визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Атлант» ЛТД.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 05.02.2015
Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
загальною площею 457,3 м2 будівлі, у т. ч. першого поверху площею 64,7 м2, другого поверху площею 204,0 м2, третього поверху
площею 188,6 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Артемівськ,
вул. Артема, 35. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна,
що відбувся 05.02.2015
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для здійснення незалежної оцінки майна визнано:
фізичну особу – підприємця Шаніна Василя Михайловича
(м. Житомир, бульв. Польський, 14, кв. 96) по об’єкту – нежитлових приміщеннях площею 38,1 м2 першого поверху адмінбудівлі
(літ. А-ІІ): кабінет № 1-6 площею 17,4 м2 та нежитлове приміщення
(гараж № 1-30) площею 20,7 м2, що перебувають на балансі філіалу
«Житомиркомундорпроект» ДП «Державний науково-дослідний та
проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкціія», за
адресою: м. Житомир, вул. Ватутіна, 10б;
фізичну особу – підприємця Керову Наталю Анатолівну (м. Житомир, вул. Котовського, 60, кв.11) по об’єкту – нежитловому
приміщенню площею 21,3 м2 будівлі поштового зв’язку (літ. А),
що перебуває на балансі Житомирської дирекції УДППЗ «Укр
пошта», за адресою: Житомирська обл., смт Червоноарміськ,
вул. Леніна, 115;
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ПП «Бюро незалежних оцінок» (м. Житомир, пров. 3-й Транзитний, 31) по об’єкту – нежитлових приміщеннях площею 51,9 м2 в
адмінбудинку (літ. А), що перебуває на балансі Управління праці
і соціального захисту населення Брусилівської РДА, за адресою:
Житомирська обл., смт Брусилів, вул. Лермонтова, 9;
ПП «Експерт-Сервіс-Консалт» (м. Житомир, вул. Довженка,
39, кв.184) по об’єктах:
нежитловому приміщенню площею 17,1 м2 на першому поверсі
гуртожитку № 3 (літ. А), що перебуває на балансі Житомирського
державного університету ім. І. Франка, за адресою: м. Житомир,
вул. І. Франка, 4;
нежитлових приміщеннях площею 18,4 м2 на першому поверсі
гуртожитку № 4 (літ. А), що перебуває на балансі Житомирського
державного університету ім. І. Франка, за адресою: м. Житомир,
пл. Польова, 12;
нежитловому приміщенню площею 17,0 м2 на першому поверсі
гуртожитку № 5 (літ. А), що перебуває на балансі Житомирського
державного університету ім. І. Франка, за адресою: м. Житомир,
вул. Шелушкова, 10.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурcу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 05.02.2015
Для проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності:
частини вбудованого приміщення (поз. № 1-26) площею 1,2 м2
першого поверху частини адмінбудинку літ. Б-ІІІ, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Тячів, вул. Незалежності (Леніна),
28 запропоновано укласти договір на проведення оцінки єдиному
учаснику конкурсу – суб’єкту оціночної діяльності – ТОВ «Байт»;
частини вбудованого приміщення (поз. 1-22) площею 1,0 м2
першого поверху частини адмінбудинку вузла поштового зв’язку
літ. А, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Свалява,
вул. Шевченка переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної
діяльності – ПП «Експерт-Центр»;
вбудованого приміщення (поз. 25) площею 15,6 м2 першого
поверху двоповерхової нежитлової будівлі відділення зв’язку літ.
А, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Міжгірський
р-н, с. Сойми, вул. Без назви, 54 переможцем конкурсу визнано
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Кіян Т. П.;
вбудованого приміщення (поз. 4) площею 6,15 м2 одноповерхової нежитлової будівлі літ. А, місцезнаходження об’єкта:
Закарпатська обл., Міжгірський р-н, с. Торунь, вул. Без назви,
509 переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності
– ФОП Кіян Т. П.;
вбудованих приміщень (1/2 частина поз.1, 1/2 частина поз. 2,
поз. 12-17) загальною площею 113,5 м2 магазину № 12 будівлі літ.
А, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Мукачеве,
вул. І. Зріні, 176, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шастун С. Г.;
вбудованих приміщень (1/2 частина поз.1, 1/2 частина поз. 2,
поз. 3-11) загальною площею 170,7 м2 магазину №12 будівлі літ.
А. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Мукачеве,
вул. І. Зріні, 176 переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної
діяльності – ФОП Шастун С. Г.;
вбудованих приміщень (поз. 1-25) загальною площею 298,0 м2
кафе-кондитерської будівлі літ. А, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. І. Зріні, 111а  переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шастун С. Г.;
вбудованого приміщення (поз. 40 згідно з новим технічним паспортом) площею 13,6 м2 на п’ятому поверсі навчальнолабораторного корпусу (буд. літери А), місцезнаходження об’єкта:
Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 14 переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Байт»;
частини приміщення технічного поверху площею 7,4 м2 та частини покрівлі площею 10,0 м2 будівлі літ. А поліклінічного відділення
Державної установи «Науково-практичного медичного центру «Реабілітація» МОЗ України, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська
обл., м. Ужгород, вул. Великокам’яна, 10 переможцем конкурсу
визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Експерт-Центр».
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 05.02.2015
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцями визнано:
фізичну особу – підприємця Жуган Віру Станіславівну на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди – нежитлового приміщення
№ 1 першого поверху п’ятиповерхової будівлі експериментальнолабораторного корпусу (Літ. А) загальною площею 36,0 м2, що
перебуває на балансі Державного підприємства «Український
науково-дослідний інститут спеціальних сталей, сплавів та феросплавів». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя,
вул. Патріотична, 74а;
фізичну особу – підприємця Жуган Віру Станіславівну на
виконання робіт з оцінки об’єкта оренди – вбудованих у перший поверх будівлі гуртожитку (літера А-9), реєстровий номер
02543845.1.ЧРИАЯГ002.14, нежитлових приміщень № 2, 7, 8, 9
площею 71,7 м2 та частини приміщень № 1, 3, 4 спільного користування площею 7,35 м2, загальною площею 79,05 м2, що перебувають на балансі державного навчального закладу «Дніпрорудненський професійний ліцей». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
71630, м. Дніпрорудне, просп. Ентузіастів, 15;
ТОВ «Національна експертно-правова группа» на виконання
робіт з оцінки об’єкта оренди – нежитлового приміщення підвалу
будівлі (літ. Б-2), реєстровий номер 21560045.800.АААЖЖБ191,
загальною площею 158,6 м2, що перебуває на балансі Запорізької дирекції українського державного підприємства поштового
зв’язку «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Леніна, 6б.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки майна,
що відбувся 04.02.2015
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди:
вбудовано-прибудованого нежитлового приміщення загальною площею 422,1 м2 у житловому будинку, що перебуває на
балансі Івано-Франківської експедиції з геофізичних досліджень

у свердловинах, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Південий
Бульвар,41;
частини приміщення загальною площею 5,0 м2 у навчальному
корпусі педагогічного університету, у т. ч.: частини горища – 4,0 м2
та частини даху – 1,0 м2, що перебуває на балансі Прикарпатського
національного університету імені Василя Стефаника, за адресою:
м. Івано-Франківськ, вул. Бандери,1 визнано суб’єкта оціночної
діяльності – ФОП Тарнопольського А. П.;
частини приміщення загальною площею 35,94 м2 у навчальному
корпусі педагогічного університету, що перебуває на балансі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника,
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Бандери,1;
частини приміщення в адмінбудівлі загальною площею 49,5 м2,
у т. ч. корисної – 39,0 м2 (кімн. 99, 101), що перебуває на балансі
Головного управління статистики в Івано-Франківській області, за
адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 6;
частини приміщення загальною площею 54,5 м2, у т. ч. корисної – 47,2 м2 (кімн. 96, 97, 98), що перебуває на балансі Головного
управління статистики в Івано-Франківській області, за адресою:
м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок,6 визнано суб’єкта оціночної
діяльності – ФОП Гриманюка І. О.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди, що відбувся 05.02.2015
Частина вбудованого нежитлового приміщення площею
94,0 м2 на першому поверсі триповерхової будівлі головного
учбового корпусу (інв. №103100002) за адресою: Луганська обл.,
м. Сєверодонецьк, просп. Радянський, 72. Переможець – ТОВ
«М.Ф. Вікторія».
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 04.02.2015
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011
№ 1270, ухвалено рішення про укладення договорів на проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, а саме:
з ПП «Леда» договір на проведення незалежної оцінки об’єкта
оренди – частини нежитлового приміщення № 1 площею 2,0 м2
на першому поверсі будівлі за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 124;
з ФОП Войтенко Н. Б. договір на проведення незалежної оцінки
об’єкта оренди – частини нежитлового приміщення № 4 площею
2,0 м2 на першому поверсі будівлі за адресою: м. Львів, вул. Данила Апостола, 11;
з ТзОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг» договір на проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди – частини нежитлового приміщення № 1 площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі за адресою:
м. Львів, вул. Перфецького, 19;
з ПП «ЕкспертЦентр» договір на проведення незалежної оцінки
об’єкта оренди – частини вбудованого нежитлового приміщення
площею 6,0 м2 на першому поверсі будівлі за адресою: м. Львів,
вул. Пасічна, 87;
з ТзОВ «Національна компанія «Укрексперт» договір на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – нежитлових вбудованих
приміщень площею 62,5 м2 на першому поверсі будівлі, за адресою: Львівська обл., м. Миколаїв, бульв. Проектний, 1;
з ТзОВ «Західна Українська Консалтингова Компанія» договір
на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – частини нежитлового приміщення площею 4,0 м2 на першому поверсі будівлі
(літ. «Б-3»), новий аеровокзал за адресою: м. Львів, вул. Любінська, 168;
з ТзОВ «Західна Українська Консалтингова Компанія» договір на
проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – будівлі загальною
площею 1 245,5 м2, а саме: свинарник (літ. «1-Г») площею 472,3 м2;
кормокухня (літ. «1-Д») площею 427,5 м2; ізолятор тварин (літ.
«1-Ж») площею 250,3 м2; кролятник (літ. «1-К») площею 95,4 м2 за
адресою: Львівська обл., Городоцький р-н, смт Великий Любінь,
вул. Любінська, 194;
з ТзОВ «Гал-світ» договір на проведення незалежної оцінки
об’єкта оренди – вбудованого нежитлового приміщення площею
31,2 м2 на першому поверсі будівлі навчального корпусу НУ «Львівська політехніка» за адресою: м. Львів, вул. Демнянська, 15;
з ТзОВ «Експерттранском» договір на проведення незалежної
оцінки об’єкта оренди – державного нерухомого майна загальною площею 557,4 м2, а саме: частина вантажного майданчика
виробничої бази площею 500,0 м2 та вбудовані нежитлові приміщення № 5, 6 площею 57,4 м2 на першому поверсі 3-поверхового
адміністративно-побутового корпусу за адресою: Львівська обл.,
м. Стрий, вул. Дрогобицька, 56;
з ФОП Крилошанським Ю. Є. договір на проведення незалежної
оцінки об’єкта оренди – частини нежитлового приміщення площею
4,0 м2 на першому поверсі будівлі (літ. «Б-3»), новий аеровокзал
за адресою: м. Львів, вул. Любінська, 168;
з СПД Савицьким Д. К. договір на проведення незалежної
оцінки об’єкта оренди – частини даху чотириповерхового адміністративного будинку площею 40,0 м2 за адресою: м. Львів,
вул. Петрушевича, 2;
з ПП «ЕкспертМАШ» договір на проведення незалежної оцінки
об’єкта оренди – нерухомого державного майна площею 618,2 м2
за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, 134;
з ФОП Крилошанським Ю. Є. договір на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – виробничих цементно-бетонних
площадок площею 151,7 м2 за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, 134;
з ТзОВ «Інвестиційна група «Захід» договір на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – частини нежитлового приміщення площею 11,4 м2 за адресою: м. Львів, вул. Данила Апостола, 11;
з ПП «Леда» договір на проведення незалежної оцінки об’єкта
оренди – частини нежитлового приміщення площею 20,0 м2 на
першому поверсі стоматологічного медичного центру ЛНМУ
ім. Данила Галицького (літ. «А-5») за адресою: м. Львів, вул. Пекарська, 69а;
з ФОП Войтенко Н. Б. договір на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – частини нежитлового приміщення площею
2,0 м2 на першому поверсі будівлі навчального корпусу за адресою: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 105;
з ТзОВ «Експерттранском» договір на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – частини привокзальної площі
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приміського вокзалу станції Львів площею 5,0 м2 за адресою:
м. Львів, вул. Городоцького, 112;
з ТзОВ «Експерттранском» договір на проведення незалежної
оцінки об’єкта оренди – нерухомого майна загальною площею
15,0 м2, а саме: частина пасажирських перонів № 1-3 площею
13,0 м2, частина коридору на першому поверсі перед рестораном у будівлі залізничного вокзалу площею 2,0 м2 за адресою:
м. Львів, пл. Двірцева, 1;
з ТзОВ «Гал-світ» договір на проведення незалежної оцінки
об’єкта оренди – частини нежитлового приміщення № 4 площею
2,0 м2 на першому поверсі будівлі за адресою: м. Львів, вул. Данила Апостола, 11;
з ТзОВ «ЛьвівЮрАудитКомсалтинг» договір на проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди – частини нежитлового приміщення № 1 площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі за адресою:
м. Львів, вул. Перфецького, 19;
з ПП «ЕкспертЦентр» договір на проведення незалежної оцінки
об’єкта оренди – частини нежитлового приміщення № 1 площею
2,0 м2 на першому поверсі будівлі за адресою: м. Львів, вул. Городоцького, 124;
з ТзОВ «Інвестиційна група «Захід» договір на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – частини нежитлового приміщення № 2 площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі за адресою:
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 11;
з ПП «ЕкспертМаш» договір на проведення незалежної оцінки
об’єкта оренди – частини вбудованого нежитлового приміщення вестибуля площею 1,0 м2 на першому поверсі будівлі вокзалу
станції Броди за адресою: Львівська обл., м. Броди, пл. Привокзальна, 1;
з ТзОВ «Західна Українська Консалтингова Компанія» договір
на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – нежитлового
вбудованого приміщення площею 31,0 м2 на цокольному поверсі
триповерхової будівлі лікувального корпусу за адресою: м. Трускавець, вул. Суховоля, 35.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 11.02.2015
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011
№ 1270, ухвалено рішення про укладення договору на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – частини нежитлового приміщення будівлі вокзалу станції Самбір площею 2,0 м2 за
адресою: Львівська обл., м. Самбір, вул. Вокзальна, 1 з ФОП
Войтенко Н. Б.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 04.02.2015
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
№
Найменування
з/п
об’єкта оцінки
1 Нежитлове приміщення

2

3
4

5

6

7

8

9

10
11

12

Площа, Адреса об’єкта
БалансоПереможець
м2
оцінки
утримувач
конкурсу – CОД
25,6 м. Одеса, вул. Ста- ДЗ «ПівденноТОВ ОФ «Інюгропортофранків- український
Експертиза»
ська, 26
національний
педагогичний
університет
ім. К. Д. Ушинського»
Нежитлове примі128,43 м. Одеса,
УДП по обслу
ТОВ ОФ «Інюгщення у контрольновул. Одарія, 2
говуванню
Експертиза»
технічному пункті (інв.
іноземних та
№ 103020)
вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтер
автосервіс»
Нежитлове примі28,9 Одеська обл.,
Головне управлін- ФОП Лосєва
щення
м. Балта, вул. Кі- ня статистики в Олена Мойрова, 13
Одеській області сеївна
Складський майдан- 26 516,0 Одеська обл.,
ДП «Іллічівський ТОВ «Бюро
чик складу № 4 плом. Іллічівськ,
морський торгі- оцінки «Стефащею 22 166,0 м2;
вул. Сухомлинвельний порт»
нович»
ська, 1а;
складський майданчик
Одеська обл.,
відкритого зберіганм. Іллічівськ,
ня в тилу першого
вул. Центральтермінала площею
на, 1а
4 350,0 м2
Частина відкритої
37 236,6 Одеська обл.,
ДП «Іллічівський ТОВ «Бюро
складської площадки
м. Іллічівськ,
морський торго- оцінки
площею 37 089,0 м2;
с. Бурлача Балка, вельний порт»
«Стефанович»
вул. Північна, 4
нежитлові приміщення 2-го поверху
адміністративнопобутової будівлі
площею 147,6 м2,
розташовані на 5-му
терміналі порту
Нежитлове приміщен- 9,5 м. Одеса,
Адміністрація
ФОП Лосєва
ня в будинку вхідного
вул. Приморська, 6 Одеського мор- Олена Мойпавільйону пасажирського порту
сеївна
ського комплексу (інв.
№ 073015)
Нежитлові приміщен- 81,01 м. Одеса,
АдміністраТОВ «Актив
ня в будинку вхідного
вул. Приморська, 6 ція Одеського
Експертиза»
павільону пасажирморського порту
ського комплексу
Одеська філія
Частина покриття
22,4 Одеська обл.,
ДП «Ізмаїльський ТОВ «ЕОС»
плитами міжпуття
м. Ізмаїл,
морський торгозалізничної колії № 3
вул. Портова, 16 вельний порт»
ВПК-1, інв. № 20
Частина нежитлового
2,0 м. Одеса, вул. Ді- Одеська націо- ТОВ «Одеська
приміщення холу
дріхсона, 8
нальна морська регіональна
академія
експертна
компанія»
Нежитлові приміщен- 64,1 м. Одеса, Митна Адміністрація
ТОВ «Актив
ня в будівлі Мортек
площа, 1
Одеського мор- Експертиза»
ськорго порту
Нежитлові
38,06 Одеська обл.,
ДП «Іллічівський ТОВ «Одеська
приміщення будівлі
м. Іллічівськ,
морський торго- регіональна
домику (інв. № 15349)
вул. Транспортвельний порт»
експертна
на, 2
компанія»
Одноповерхова будів- 135,9 м. Одеса, вул. Ота- ДП «Південно- ТОВ ОФ «Інюглі складів матеріалів
мана Головатого, Українське дер- Експертиза»
(літ. В) інв. № 311
40/42
жавне виробниче
площею 115,6 м2;
підприємство по
інженерним розодноповерхова будіввідуванням для
ля літ. «Д», інв. № 35,
2
будівництва»
площею 20,3 м

Продовження таблиці

№
Найменування
з/п
об’єкта оцінки
13 Нежитлові приміщення центрального
павільону Морського
вокзалу

Площа, Адреса об’єкта
БалансоПереможець
м2
оцінки
утримувач
конкурсу – CОД
129,7 м. Одеса,
Адміністрація
ТОВ «Актив
вул. Приморська, 6 Одеського мор- Експертиза»
ського порту

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
№
Найменування
Площа, Адреса об’єкта
Переможець
Балансоутримувач
з/п
об’єкта оцінки
м2
оцінки
конкурсу – CОД
1 Нежитлові приміщення
26,1 м. Одеса,
Одеський націо- ТОВ ОФ «Інюгпершого поверху
вул. Мечнико- нальний морський Експертиза»
(24,1 м2) та частина
ва, 34
університет
приміщення підвалу
2
(2,0 м )
2 Нежитлове приміщен24,3 Одеська
Ренійський мор- ТОВ «ЕОС»
ня на другому поверсі
обл., м. Рені, ський торговель3-поверхової будівлі ковул. 28 Черв- ний порт
лишнього РСУ порту
ня, 259
3 Приміщення на 5-му
36,5 м. Одеса,
Одеський
ТОВ ОФ «Інюгповерсі інженерновул. Мечнико- науково-дослідний Експертиза»
лабораторного корпусу
ва, 132
інститут телевізійОдеськього НДІ телевізійної техніки
ної техніки
4 Службово-побутове
12,35 м. Ізмаїл,
ДП «Ізмаїльський ТОВ «ЕОС»
приміщення № 4 в бувул. Щорса, 2 морський торгодівлі блоку службововельний порт»
побутового приміщень
(інв. № 944) на території
ППК-2
5 Нежитлове приміщення
14,2 м. Ізмаїл,
ДП «Ізмаїльський Договір на розідругого поверху № 204 на
вул. Щорса, 2 морський торго- рванні
території ППК-3 у будівлі
вельний порт»
ТП-17 ДП ІМТП
6 Нежитлові приміщення
68,0 Одеська обл., База ресурсно- ПП «Аркада Юг»
(№ 7, 8, 9, 10 за планом)
Ананьївський го забезпечення
в одноповерховій будівлі
р-н, с. Жереб- та аварійно(інв. № 226)
кове
рятувальних робіт
державної служби
України з надзвичайних ситуацій
7 Нежитлові приміщення
162,2 м. Білгород- ДП «БілгородТОВ ОФ «ІнюгДністровський, Дністровський
Експертиза»
вул. Шабморський торгоська, 81
вельний порт»
8 Частина приміщення в
4,0 м. Одеса,
Одеський дерНе подано жодчитальному залі бібліовул. Канатжавний аграрний ної заяви, контеки головного корпусу
на, 99
універиситет
курс по об’єкту
Одеського державного
не відбувся
аграрного університету
9 Частина приміщення у
8,0 м. Одеса,
Одеський дерПП «Аркада Юг»
холі навчального корпусу
пров. Матро- жавний аграрний
Одеського державного
сова, 6
універиситет
аграрного університету
10 Частина площі вестибуля 1,0 м. Одеса,
Одеський націо- Не подано жодголовного учбового корпросп. Шев- нальний політех- ної заяви, конпусу № 4 ОНПУ
ченка, 1
нічний університет курс по об’єкту
не відбувся
11 Нежитлове приміщення
66,0 м. Одеса,
Фізико-хімічний ФОП
першого поверху виробвул. Академі- інститут захисту Лемза І. В.
ничого корпусу літ. «А2-1»
ка Вільямса/ навколишнього
незавершеного будівнивул. Ільфа
середовища
цтва виробничих та невиі Петрова
і людини
робничих будівель
12 Нежитлові приміщення
95,0 м. Одеса,
Фізико-хімічний ФОП
першого поверху виробвул. Академі- інститут захисту Лемза І. В.
ничого корпусу літ. «В1»
ка Вільямса/ навколишнього
незавершеного будівнивул. Ільфа
середовища
цтва виробничих та невиі Петрова
і людини
робничих будівель
13 Частина площі вестибуля 1,0 м.Одеса,
Одеський наФОП
в головному учбовому
просп. Шев- ціональний полі- Лемза І. В.
корпусі № 4 ОНПУ
ченка, 1
технічний університет
14 Нежитлові приміщення
72,9 м. Одеса,
Одеська філія
ТОВ «Експертне
2-го поверху в службовій
Митна пло- Державного
агентство
будівлі в корні Військоща, 1
підприємства
«Укрконсалт»
вого Молу (інв. № 064588)
«Адміністрація
морських портів
України» (адміністрація Одеського
морського порту)
15 Нежитлове приміщення
8,5 м. Одеса,
Одеська філія
ТОВ «Експертне
другого поверху будівлі
вул. Андрієв- Державного
агентство
АБК (інв. № 060387)
ського, 2
підприємства
«Укрконсалт»
«Адміністрація
морських портів
України» (адміністрація Одеського
морського порту)
16 Нежитлові приміщен28,79 м. Одеса,
Державне підпри- ПП «Аркада Юг»
ня в адміністративнопросп. Мар- ємство «Одеський
виробничій будівлі № 218
шала Жуко- авіаційний завод»
ва, 32а
17 Нежитлове приміщення 118,6 м. Одеса,
Державний наПП «Аркада Юг»
технічного поверху та дівул. Ленінвчальний заклад
лянка даху
градська, 8
«Одеське вище
професійне училище автомобільного транспорту»

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди, що відбувся 11.02.2015
Нежитлове приміщення гаража площею 41,0 м2, що перебуває
на балансі Управління Державної казначейської служби України у
Тростянецькому районі Сумської області, за адресою: Сумська
обл., м. Тростянець, вул. Червоноармійська, 2. Конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору з учасником
конкурсу – ПП ЕОФ «Апекс», м. Суми.
Нежитлові приміщення загальною площею 78,8 м2, що перебувають на балансі Конотопського управління Державної казначейської служби України Сумської області, за адресою: Сумська
обл., м. Конотоп, вул. Братів Радченків, 48. Конкурсною комісією
прийнято рішення про укладення договору з учасником конкурсу
– ФОП Даниленко О. І., м. Суми.
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Херсонській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення оцінки державного
майна, що відбувся 05.02.2015
По об’єкту – вбудованому нежитловому приміщенню загальною площею 16,7 м2 на другому поверсі 4-поверхової будівлі
блоку службово-побутових приміщень, що перебуває на балансі
Херсонської філії ДП «Адміністрація морських портів України», за
адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 4 переможець конкурсу –
ПП «Грунт і Дім».
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності, що відбувся 05.02.2015
Частина вестибуля площею 2,0 м2, що перебуває на балансі 2-го
Державного пожежно-рятувального загону Головного управління
ДСУ з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області, за адресою:
Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, просп. Грушевського, 2б. Конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору з переможцем конкурсу – ФОП Лісовою Т. В.
Прибудовані нежитлові приміщення одноповерхової прибудови до будівлі гуртожитку № 1 загальною площею 104,0 м2, що
перебуває на балансі Кам’янець-Подільського національного
університету ім. Івана Огієнка, за адресою: Хмельницька обл.,
м. Кам’янець-Подільський, просп. Грушевського, 44. Конкурсною
комісією прийнято рішення про укладення договору з переможцем
конкурсу – ТОВ «Поділля-Експерт».
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
Конкурс відбувся 04.02.2015.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – частини нежитлового приміщення площею 3,0 м2 на першому поверсі триповерхової будівлі учбового корпусу, що перебуває на балансі
ДПТНЗ «Чернігівський професійний будівельний ліцей», за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 247 визнано ТОВ «Північна експертна компанія».
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – нежитлового
приміщення площею 138,95 м2 в одноповерховій будівлі ангару, що
перебуває на балансі ДПТНЗ «Щорське вище професійне училище
лісового господарства», за адресою: Чернігівська обл., м. Щорс,
вул. Бульварна, 5 визнано ПП «Десна-Експерт-М».
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – 1/5 частини
радіовежі, що перебуває на балансі Управління Державної служби
України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області, за адресою: Чернігівська обл., м. Мена, вул. Жовтнева, 85а визнано ТОВ
«Центр нерухомості».
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – 1/5 частини
радіовежі, що перебуває на балансі Управління Державної служби
України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області, за адресою: Чернігівська обл., м. Мена, вул. Жовтнева, 85а визнано ТОВ
«Центр нерухомості».
Конкурс відбувся 11.02.2015.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – нежитлового
приміщення площею 10,0 м2 першого поверху будівлі навчального
корпусу, що перебуває на балансі Чернігівського професійного ліцею побуту, за адресою: м. Чернігів, вул. Ушинського, 10 визнано
ТОВ «Північна експертна компанія».
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – нежитлового приміщення площею 10,3 м2 одноповерхової адмінбудівлі, що
перебуває на балансі Головного управління статистики у Чернігівській області, за адресою: м. Щорс, вул. К. Маркса, 6 визнано
ПП «Десна-Експерт-М».
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – частини нежитлового приміщення площею 5,4 м2 триповерхової адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Бобровицького районного
відділу УМВС України в Чернігівській області, за адресою: Чернігівська обл., м. Бобровиця, вул. Незалежності, 28а визнано ТОВ
«Центр нерухомості».
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 06.02.2015
№
Назва об’єкта
Площа, м2
з/п
оцінки
1 Частина нежитло2,0
вого приміщення
2 Частина нежитло1,0
вого приміщення
3 Нежитлове при116,0
міщення
4 Частина нежитло1,5
вого приміщення
5 Нежитлове при150,0
міщення
6 Нежитлове при209,1
міщення
7 Нежитлове при36,3
міщення
8 Нежитлове при75,0
міщення
9 Нежитлове при1 965,9
міщення
10 Частина даху
17,28 м2 (у
та технічного
т. ч. 6,0 м2
поверху
та 11,28 м2)
11 Нежитлове при211,0
міщення
12 Нежитлове при108,0
міщення
13 Нежитлове при28,9
міщення
14 Нежитлове при17,4
міщення
15 Нежитлове при22,9
міщення
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Переможець
конурсу – СОД
ТОВ «КП «Оріяна»
ТОВ «РЕНОМЕ ГРУП»
ФОП Острик Т. В.
ТОВ «РЕНОМЕ ГРУП»
ФОП Чебаков О. І.
ПП «Енергомакс»
ТОВ «Українські інноваційні
консультанти»
ТОВ Оціночна компанія
«Аналітик»
ПП «Гарант-Експерт»
СПД Чайка С. О.
ТОВ «Бізнеспартнери»
ТОВ «Ніка-Експерт»
ПП «Габ’яно»
ПП «Фірма «Конкрет»
ТОВ «Аналітично-консал
тинговий центр «Епрайзер»
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