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нормативно-методичні та інформаційні
матеріали щодо приватизації
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Засновник і видавець –
Фонд державного майна України
Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 151 від 15 жовтня 1993 р.

Додаток виходить щосереди

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

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

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
Вінницька область
Окреме індивідуально визначене майно – зовнішні теплові
мережі за адресою: 21050, м. Вінниця, вул. Ватутіна, 25, що
не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Вінницький інструмен
тальний завод» та перебувають на позабалансовому рахунку
ПАТ «Вінницький інструментальний завод». Приватизовано
фізичною особою – підприємцем, яка єдина подала заяву на
участь в аукціоні, за 11 602,80 грн., у т. ч. ПДВ – 1 933,80 грн.
Волинська область
Група інвентарних об’єктів у складі: будівлі: газорозпо
дільчий пункт площею 31,6 м2; будівля прохідної площею
120,1 м 2; будівля водонасосної станції площею 14,4 м 2;
санітарно-побутовий корпус площею 692,8 м2; гараж для авто
машин площею 139,5 м2; складально-механічний цех площею
1 003,0 м2; вентиляційна камера площею 22,1 м2; котельня
площею 362,5 м2; трансформаторна станція площею 326,5 м2;
будівля роздавальної вуглекислоти площею 78,0 м2; будівля,
прибудована до складу, площею 675,3 м2; склад матеріалів
площею 1 191,4 м2; будівля магазину площею 69,5 м2; частина
ремонтно-механічного цеху площею 867,8 м2; штампувальний
цех площею 676,7 м2; складально-механічний цех площею
1 295,6 м2; вентиляційна камера площею 35,0 м2; споруди:
механізований склад зварювального дроту площею 73,8 м2;
проміжний склад для запчастин площею 136,4 м2; склад збе
рігання штампів площею 96,6 м2; підкрановий шлях довжиною
143,6 м; підкрановий шлях довжиною 100,8 м; підкрановий
шлях довжиною 73,0 м; огорожа заводу площею 920,0 м2;
огорожа ГРП площею 117,0 м2; залізнична під’їзна колія орієн
товною протяжністю 300 м; передавальні пристрої: газопровід
протяжністю 370 м; необоротні активи: обладнання та інвен
тар – 82 од. за адресою: 45200, Волинська обл., м. Ківерці,
вул. Грушевського, 26. Приватизовано юридичною особою,
яка єдина подала заяву на участь в аукціоні, за 1 824 000,00
грн., у т. ч. ПДВ – 304 000,00 грн.
ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ВИКУПУ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А,
що підлягають приватизації шляхом викупу
(затверджений наказом ФДМУ від 16.02.2015 № 198)
Вінницька область
Окремо розташована двоповерхова будівля інженерно
го корпусу (літ. Н) загальною площею 359,2 м2 (23062707.1.
ААББЖВ275) за адресою: 21027, м. Вінниця, вул. 600-річчя,
25, що орендується ТОВ «ВІНАРТ ПЛЮС КОМПАНІЯ» та пере
буває на балансі ТОВ «Вінницький оптико-механічний завод»
(код за ЄДРПОУ 23062707).

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні
об’єкта державної власності
Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів – обладнання
(7 од.), а саме: компресор ВФ, інв. № 204-345; вентилятор,
інв. № 204-346; насосний агрегат, інв. № 204-342; насосний
агрегат К-15 (2 од.), інв. № 204-343, 204-344; механічний
фільтр, інв. № 204-347; апарат зварювальний, інв. № 204-349,
що не увійшло до статутного капіталу СВАТ «Птахокомбінат
Тульчинський».
Адреса об’єкта: 23652, Вінницька обл., Тульчинський р-н,
смт Кирнасівка, вул. Леніна, 1.
Балансоутримувач: СВАТ«Птахокомбінат Тульчинський»,
код за ЄДРПОУ 5413994, адреса: 23652, Вінницька обл., Туль
чинський р-н, смт Кирнасівка, вул. Леніна, 1.
Відомості про об’єкт: обладнання (7 од.) 1995 року випуску,
а саме: компресор ВФ, інв. № 204-345 (1 од.); вентилятор, інв.
№ 204-346 (1 од.); насосний агрегат, інв. № 204-342 (1 од.);
насосний агрегат К-15 (2 од.), інв. № 204-343, 204-344; меха
нічний фільтр, інв. № 204-347 (1 од.); апарат зварювальний,
інв. № 204-349 (1 од.), перебуває у незадовільному стані, не
придатне до використання.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 10 159,00
грн., ПДВ – 2 031,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 12 190,80
грн.
Умови продажу: покупець зобов’язаний протягом 30 кален
дарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору
купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації
та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його
у триденний термін за актом приймання-передання.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн. та кошти
під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносять
ся на р/р № 37187006000498 в ГУДКСУ у Вінницькій області,
МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів:
РВ ФДМУ по Вінницькій області.

Грошові кошти в розмірі 1 219,08 грн., що становить 10 %
від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р
№ 37315005000498 в ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО
802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів: РВ
ФДМУ по Вінницькій області.
Заяви на участь в аукціоні приймаються в РВ ФДМУ по Він
ницькій області до 16.03.2015 включно.
Аукціон буде проведено 20.03.2015 о 10.00 у приміщенні РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Він
ниця, вул. Гоголя, 10.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування. Служба з організації та проведення аук
ціону – РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінни
ця, вул. Гоголя, 10, тел. 67-27-46, час роботи – з 8.00 до 17.00
(крім вихідних), по п’ятницях – з 8.00 до 16.00.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта приватизації
державної власності – єдиного майнового
комплексу Прикарпатського державного
підприємства «Спецгеологорозвідка»
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс Прикарпатсько
го державного підприємства «Спецгеологорозвідка».
Код за ЄДРПОУ 13656794.
Місцезнаходження об’єкта: 76007, м. Івано-Франківськ,
вул. Урожайна,7а.
Види діяльності об’єкта: геологорозвідувальні роботи на
тверді корисні копалини, буріння свердловин з відбором керна,
буріння свердловин на воду; геофізичні роботи (пошук тріщин
у породах, в яких накопичується вода); моніторинг екологіч
них робіт (прогнозування карстоутворення, ореола засолення
ґрунтових вод, прогнозування можливих зсувів); виготовлення
столярних виробів, металообробні роботи.
Відомості про об’єкт: до складу ЄМК входять: чотирипо
верхова цегляна будівля інженерно-лабораторного корпусу
площею 1 876,9 м2; двоповерхова цегляна будівля керно
сховища площею 2 021,4 м2; одноповерхова цегляна будівля
складу площею 8,5 м2; двоповерхова цегляна будівля учбового
пункту бурильника площею 137,9 м2; одноповерхова цегляна
будівля майстерні площею 400,0 м2; одноповерхова цегля
на будівля гаражів, профілакторію (сауни) площею 452,8 м2;
двоповерхова цегляна будівля зварювального та електро
монтажного цехів площею 254,9 м2; цегляна будівля транс
форматорної площею 35,7 м2; двоповерхова цегляна будівля
технічної бібліотеки площею 149,3 м2; одноповерхова цегля
на будівля гаражів площею 264,1м2; одноповерхова цегляна
мийна площею 9,6 м2; одноповерхова цегляна будівля складу
мастил площею 51,4 м2; одноповерхова цегляна будівля скла
дів площею 345,8 м2; одноповерхова цегляна будівля гаража
площею 21,1 м2; естакада.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки
– 1,8729 га; кадастровий номер 26 101 00000:08:004:0109;
землі промисловості.
Основні показники діяльності підприємства: з січня 2013
року підприємство не здійснює виробничу діяльність, викиди
та скиди забруднювальних речовин у навколишнє природне
середовище не відбуваються. Статутний капітал становить
1 421,9 тис. грн. Станом на 31.10.2014 кредиторська забор
гованість становить 5 521,127 тис. грн. Рентабельність за
останні 3 роки: 2012 рік: -62,2 %, 2013 рік: -67,9 %, 2014 рік:
-80,5 %.
Ухвалою господарського суду Івано-Франківської області
від 08.10.2008 порушено провадження у справі про банкрут
ство ПДП «Спецгеологорозвідка», ухвалою від 24.04.2009 у
справі Б-21/149 на підприємстві було введено процедуру са
нації. Судове засідання призначено на 17.02.2015.
Чисельність працюючих: 26 осіб, з них адміністративноуправлінський персонал – 5, інженерно-технічні працівники
– 12, робітники – 7, лікарі-стоматологи – 2.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ
– 2 692 890,00 грн.
ПДВ – 538 578,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням
ПДВ – 3 231 468,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації.
1. Збереження основних видів діяльності підприєм
ства, а саме: геологорозвідувальні, геодезичні, бурові ро
боти протягом 5 років з дня підписання договору купівліпродажу.
2. Збереження чисельності працюючих у кількості не менше
26 осіб протягом 5 років з дня підписання договору купівліпродажу. Недопущення звільнення працівників підприємства
з ініціативи покупця або уповноваженого ним органу (за ви
нятком звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу за
конів про працю України або вчинення працівником дій, за які
законодавством передбачено звільнення на підставі пунк
тів 3, 4, 7, 8 статті 40 і статті 41 Кодексу законів про працю
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України) протягом 6 місяців від дня переходу до покупця права
власності на об’єкт.
3. Новий власник стає правонаступником прав і обов’язків
підприємства.
4. Погашення кредиторської заборгованості підприємства,
що виникла на дату підписання договору купівлі-продажу: за
боргованості із заробітної плати, зобов’язань перед бюдже
том і Пенсійним фондом – протягом 2 місяців з дня підписання
договору купівлі-продажу, іншої заборгованості – протягом 6
місяців з дня підписання договору купівлі-продажу.
5. Створення безпечних та не шкідливих умов праці пра
цівників підприємства.
6. У встановленому чинним законодавством порядку поку
пець зобов’язаний здійснити необхідні заходи щодо вилучення
об’єкта приватизації з Державного реєстру, у тому числі ану
лювання печаток і штампів, протягом 6 місяців від переходу
до покупця права власності на об’єкт.
7. Питання землекористування покупець вирішує самостій
но відповідно до вимог чинного законодавства.
8. Покупець зобов’язаний дотримуватися вимог Зако
ну України «Про охорону навколишнього природного середовища».
9. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем
об’єкта приватизації в період чинності зобов’язань здій
снюється за погодженням з державним органом привати
зації із забезпеченням збереження для нового власника всіх
зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого від
чуження.
Аукціон буде проведено об 11.00 через 20 днів
після публікації цієї інформації в РВ ФДМУ по ІваноФранківській області за адресою: м. Івано-Франківськ,
вул. Василіянок, 48, актовий зал.
Кінцевий термін прийняття заяв – за три дні до дати про
ведення аукціону.
Учасники аукціону перераховують РВ ФДМУ по ІваноФранківській області (код установи за ЄДРПОУ 13660726) в
банк ГУДКСУ в Івано-Франківській області, МФО 836014:
за реєстрацію заяви 17,00 грн. та кошти під час роз
рахунку за придбаний об’єкт приватизації на рахунок
№ 35213014000128;
323 146,80 грн. – грошові кошти в розмірі 10 % від початко
вої ціни об’єкта приватизації 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. ІваноФранківськ, вул. Василіянок, 48, тел. (03422) 2-53-52.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні
об’єкта державної власності
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно –
підвищена залізнична колія (залізничний тупик) при ст. Яготин
Південно-Західної залізниці, що примикає стрілочним пере
водом № 85 до колії № 33 довжиною 497,2 м від ПК 0+14,05
до упору ПК + 497,20.
Адреса об’єкта: Київська обл., м. Яготин, ст. Яготин Пів
денно-Західної залізниці.
Балансоутримувач: ПрАТ «Будівельно-монтажне управління
№ 10», м. Яготин, вул. Згурівська, 3.
Відомості про об’єкт: окреме індивідуально визначене
майно – підвищена залізнична колія (залізничний тупик) при
ст. Яготин Південно-Західної залізниці, що примикає стрілоч
ним переводом № 85 до колії № 33 довжиною 497,2 м від ПК
0 + 14,05 до упору ПК + 497,20, перебуває на балансі ПрАТ
«Будівельно-монтажне управління № 10». Під’їзна колія розта
шована на насипу. Ширина земляного полотна – 5,3 м. Матері
алом баластового шару слугує щебінь. На колії штучних споруд
та переїздів немає. Укладені залізобетонні шпали в кількості
330 шт., дерев’яні – в кількості 371 шт. Від ПК 2+53,9 м до
кінця колії розташована підвищена колія. На під’їзній колії
розташований один ручний стрілочний перевід. Боковий та
вертикальний знос рейок у межах допущених норм. Довжи
на рейок Р-50 – 501,2 м, Р-65 – 426,4 м. Накладки (148 шт.),
болти для накладок (296 шт.), підкладки (1 402 шт.), накладні
болти (1 320 шт.), клемні болти (1 320 шт.), клеми (1 320 шт.),
костилі (2 226 шт.).
Площа земельної ділянки окремо під об’єкт приватизації
не відведена. Питання землекористування покупець вирішує
самостійно відповідно до вимог чинного законодавства.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 1 009 290,00
грн., ПДВ – 201 858,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ –
1 211 148,00 грн.
Сума грошових коштів, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта, яку вносять покупці під час подання заяви на при
ватизацію, – 121 114,80 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: подальше викорис
тання об’єкта покупець визначає самостійно з дотриманням
санітарно-екологічних норм та правил пожежної безпеки згід
но з чинним законодавством.
Засоби платежу: грошові кошти.

Плата за реєстрацію заяви про приватизацію у розмірі
17,00 грн. (призначення платежу: плата за реєстрацію за
яви на участь в аукціоні без ПДВ) та кошти під час розра
хунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№ 37187003001567 в ГУДКСУ у Київській області, МФО
821018, код за ЄДРПОУ 19028107, РВ ФДМУ по Київській
області.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації вноситься на р/р № 37313004001567
в ГУДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ
19028107, РВ ФДМУ по Київській області. Призначення плате
жу: попередня сплата 10 % об’єкта приватизації – 121 114,80
грн. без ПДВ.
Аукціон відбудеться 19.03.2015 об 11.00 за адресою:
м. Київ, вул. Предславинська, 12, зал «Сакура».
Кінцевий термін прийняття заяв про приватизацію для учас
ті в аукціоні –16.03.2015.
Ознайомитися з об’єктом можна за адресою його розта
шування.
Заяви про участь у торгах приймає РВ ФДМУ по Київській
області за адресою: 01133, м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26,
кімн. 732.
Додаткова інформація про продаж об’єкта за телефоном
(044) 200-25-40.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні
об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлове приміщення літ. «А-1» площею
213,8 м2.
Адреса об’єкта: 09700, Київська обл., м. Богуслав,
вул. Шевченка, 58, приміщення 1.
Балансоутримувач: Департамент з питань цивільного за
хисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Київ
ської обласної державної адміністрації.
Відомості про об’єкт: нежитлове приміщення літ. «А-1» пе
ребуває на балансі Департаменту з питань цивільного захисту
та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Київської
обласної державної адміністрації. Приміщення є частиною
одноповерхової каркасно-засипної будівлі, зовні обкладеної
цеглою. Інженерно-технічні та санітарно-технічні мережі, а
також пристрої відсутні або зруйновані.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 206 352,00
грн., ПДВ – 41 270,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 247 622,40
грн.
Сума грошових коштів, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта, яку вносять покупці під час подання заяви на при
ватизацію, – 24 762,24 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: подальше викорис
тання об’єкта покупець визначає самостійно з дотриманням
санітарно-екологічних норм та правил пожежної безпеки
згідно з чинним законодавством; подальше відчуження та
передання в заставу покупцем об’єкта приватизації в період
чинності зобов’язань здійснюються за погодженням з держав
ним органом приватизації із забезпеченням збереження для
нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на
момент такого відчуження.
Засоби платежу: грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви про приватизацію у розмірі
17,00 грн. (призначення платежу: плата за реєстрацію за
яви на участь в аукціоні без ПДВ) та кошти під час розра
хунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№ 37187003001567 в ГУДКСУ у Київській області, МФО
821018, код за ЄДРПОУ 19028107, РВ ФДМУ по Київській
області.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни
об’єкта вноситься на р/р № 37313004001567 в ГУДКСУ у Ки
ївській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, РВ
ФДМУ по Київській області. Призначення платежу: попередня
сплата 10 % об’єкта приватизації – 24 762,24 грн. без ПДВ.
Аукціон відбудеться 19.03.2015 о 10.00 за адресою:
м. Київ, вул. Предславинська, 12, зал «Сакура».
Кінцевий термін прийняття заяв про приватизацію для учас
ті в аукціоні –16.03.2015.
Ознайомитися з об’єктом можна за адресою його розта
шування.
Заяви про участь у торгах приймає РВ ФДМУ по Київській
області за адресою: 01133, м. Київ, бульв. Лесі Українки 26,
кімн. 732.
Додаткова інформація про продаж об’єкта за телефоном
(044) 200-25-40.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно –
будівля прохідної, літ. «З», загальною площею 62,5 м2.
Адреса об’єкта: 81400, Львівська обл., м. Самбір, вул. Про
мислова, 56.
Балансоутримувач: ВАТ Самбірський «Райагромашпостач»
(ліквідовано).

Відомості про об’єкт: об’єкт розташований у периферій
ній частині міста. Фундамент бетонний; стіни цегляні; двері,
вікна дерев’яні; підлоги бетонні, дерев’яні; облицювальні ро
боти – штукатурка; інженерне обладнання – пічне опалення
(зруйновано). Об’єкт перебуває в незадовільному стані без
комунікацій та потребує капітального ремонту.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 18 158,00
грн., ПДВ – 3 631,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 21 789,60
грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни
об’єкта становить 2 178,96 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта
визначає покупець.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн. та кошти
під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносять
ся на рахунок № 37180500900001 в ГУДКСУ у Львівській об
ласті. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО
825014. Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області,
ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни
об’єкта вноситься на рахунок № 37310009000186 в ГУДКСУ у
Львівській області, МФО 825014. Одержувач коштів – РВ ФДМУ
по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошо
ві кошти.
Заяви на участь в аукціоні подаються відповідно до Порядку
подання та розгляду заяви про включення об’єкта до переліку
об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви про приватиза
цію об’єктів груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від
02.04.2012 № 437 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 14.05.2012 за № 752/21065.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – три
дні до початку аукціону.
Аукціон буде проведено 20.03.2015 об 11.00 за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, кімн. 4, РВ ФДМУ
по Львівській області.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Служба з організації та проведення аукціону: 79000,
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, кімн. 32, тел. (032)
261-62-14. Заяви на участь в аукціоні приймаються в робочі
дні з 9.00 до 17.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.00 за адресою:
79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, кімн. 5.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності
Назва об’єкта: індивідуально визначене майно АЗС № 2
у складі: будинок оператора А-1 загальною площею 44,5 м2;
два автозаправних блок-пункти № 2 та № 3 ємністю 8 700 л;
замощення I площею 273,0 м2.
Адреса об’єкта: 56022, Миколаївська обл., Казанківський
р-н, с-ще Новоданилівка (Новоданилівська с/р), вул. Інду
стріальна, 2.
Балансоутримувач: ПАТ «Миколаївнафтопродукт», код за
ЄДРПОУ 03482637.
Відомості про об’єкт: індивідуально визначене майно
АЗС № 2 у складі: будинок оператора А-1 загальною площею
44,5 м2; два автозаправних блок-пункти № 2 та № 3 ємністю
8 700 л; замощення І площею 273,0 м2. Площа земельної ді
лянки під об’єктом приватизації – 0,3 га, кадастровий номер
4823683501:01:001:0025.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 12 350,00
грн., ПДВ – 2 470,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 14 820,00
грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни
об’єкта становить 1 482,00 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визна
чає покупець.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на р/р № 37184003000049, одержувач: РВ ФДМУ по Мико
лаївській області, код за ЄДРПОУ 20917284, банк ГУДКСУ у
Миколаївській області, МФО 826013.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни
об’єкта вноситься на р/р № 37318006000049, одержувач: РВ
ФДМУ по Миколаївській області, код за ЄДРПОУ 20917284,
банк: ГУДКСУ у Миколаївській області, МФО 826013.
Аукціон буде проведено 24.03.2015 об 11.00 у
конференц-залі РВ ФДМУ по Миколаївській області за
адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – три
дні до початку аукціону. Заяви приймаються в робочі дні з 9.00
до 18.00 (у п’ятницю – з 9.00 до 17.00) та подаються уповно
важеною особою підприємства особисто.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Служба з організації та проведення аукціону: РВ ФДМУ по
Миколаївській області (м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й по
верх, кімн. 22, тел. (0512) 47-04-11).

КОНКУРСИ з ВІДБОРУ розробників документації із землеустрою
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення
конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою
з метою продажу об’єкта приватизації
разом із земельною ділянкою
1. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення
документації із землеустрою з метою продажу об’єкта при
ватизації разом із земельною ділянкою (встановлення та від
новлення меж, погодження меж земельної ділянки з суміжни
ми землекористувачами; закріплення меж земельної ділянки
межовими знаками; погодження документації із землеустрою у
встановленому порядку; внесення відомостей до національної
кадастрової системи, у т. ч. перевірка файла обміну даними
про результати робіт із землеустрою в електронному вигляді
(обмінного файла); отримання позитивного висновку дер
жавної експертизи, затвердження органами державної влади
та місцевого самоврядування, отримання інших документів,
необхідних для продажу земельної ділянки).
Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт державної власності
групи А – група інвентарних об’єктів колишнього військового містечка № 42, а саме: гуртожиток (Б-1) загальною пло
щею 390,4 м2; будівля складу (Ж) загальною площею 20,3 м2;
будівля КПП (М-1) загальною площею 18,0 м2; будівля складу
ПММ (К-1) загальною площею 24,4 м2; будівля їдальні (Д-1)
загальною площею 199,0 м2; будівля трансформаторної під

25 лютого 2015 року

станції (Н-1) загальною площею 43,8 м2; технічна будівля (А-2)
загальною площею 472,4 м2; будівля складу (Є-1) загальною
площею 116,0 м2; будівля складу ПВС (Л-1) загальною площею
106,5 м2; будівля пінобудки (Т-1) загальною площею 7,4 м2;
будівля казарми (І-2) загальною площею 1 046,2 м2; будівля
овочесховища (Е) загальною площею 81,7 м2; будівля їдальні
(Р-1) загальною площею 520,2 м2; сховище для техніки (Ю-1)
загальною площею 452,6 м2; будівля льодовника (П) загаль
ною площею 114,3 м2; будівля котельні (В-1) загальною пло
щею 284,2 м2; будівля бані-душової (Г-1) загальною площею
231,7 м2; будівля пінобудки (Ш-1) загальною площею 7,7 м2;
будівля насосної (С-1) загальною площею 19,5 м2; будівля
штабу (Ф-2) загальною площею 830,7 м2; казарма (Х-2) за
гальною площею 1 316,4 м2; техбудівля (Я-2 ) загальною пло
щею 2 036,4 м2; вартове приміщення (Щ-1) загальною площею
123,9 м2; санчастина (Ц-1) загальною площею 107,0 м2; чайна
(Ч-1) загальною площею 166,2 м2; приміщення чергового пар
ку (1З-1) загальною площею 20,0 м2; крите місце для паління
(1К-1) загальною площею 29,0 м2; вогнева захисна споруда
(З-1) загальною площею 5,7 м2; вогнева захисна споруда
(Ї-2) загальною площею 9,1 м2; вогнева захисна споруда (О-2)
загальною площею 8,9 м2; вогнева захисна споруда (1Ж-2)
загальною площею 9,3 м2; вогнева захисна споруда (Й-2) за
гальною площею 9,5 м2; пожежна водойма (У-1) загальною
площею 30,1 м2; пожежна водойма (1Д1) загальною площею
11,5 м2; пожежна водойма (1Є-1) загальною площею 12,0 м2;
пожежна водойма (1Е) загальною площею 43,4 м2; теплиця

(1А-1) загальною площею 79,1 м2; склад дизпалива з естака
дою (1Л-1) загальною площею 4,3 м2; будівля для зберігання
балонів зі стислим повітрям (1Н-1) загальною площею 5,7 м2;
сховище для лакофарбованих виробів (1М-1) загальною пло
щею 50,4 м2; приміщення підсобного господарства (1В-1) за
гальною площею 126,0 м2; приміщення підсобного господар
ства (1Б-1) загальною площею 6,4 м2; приміщення підсобного
господарства (1Г-1) загальною площею 36,3 м2; площадка
техніки зв’язку загальною площею 35,0 м2; огорожа з колю
чого дроту загальною площею 1 000,0 м2; бетонне покриття
території загальною площею 474,0 м2; асфальтне покриття те
риторії загальною площею 1 000,0 м2 за адресою: Волинська
обл., Луцький р-н, с. Лище, вул. Селекційна, 8.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: рішен
ня господарського суду Волинської області від 16.07.2013
справа № 5004/2470/11, залишене в силі постановою Рів
ненського апеляційного господарського суду від 16.06.2014
по цій справі, наказ ФДМУ від 19.04.2007 № 631 зі змінами та
доповненнями.
Розмір земельної ділянки: 32 438,0 м2.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в
конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться від
мітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою»
із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У
конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та

№ 8 (857)

3
окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До
підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із
землеустрою (додаток 2 до Положення про конкурсний від
бір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом
ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого в Міністер
стві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948, зі змінами);
копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у
Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім
осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків та повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії установчих
документів претендента та довідки про присвоєння йому іден
тифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної
особи); копії документів, що підтверджують відповідність пре
тендента вимогам, встановленим чинним законодавством до
виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація пре
тендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдан
ня на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено
вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити
претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник,
та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за
результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних
даних (додаток 4 до Положення про конкурсний відбір вико
навців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від
29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 19.10.2011 за № 1210/19948, зі змінами).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата
ному конверті і має містити пропозиції щодо вартості вико
нання робіт з урахуванням податку на додану вартість, каль
куляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт із землеустрою,
а також строк виконання робіт, зазначений в календарних
днях.
Конкурс відбудеться о 10.00 через 28 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 претенденти подають до секто
ру адміністративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській
області за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу за
адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 833.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про оголошення
конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою
для підготовки до продажу земельної ділянки
державної власності, на якій розташований
об’єкт, що підлягає приватизації
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення доку
ментації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації
разом із земельною ділянкою (погодження меж земельної ді
лянки з суміжними землевласниками та землекористувачами;
закріплення меж земельної ділянки межовими знаками; про
ведення робіт з присвоєння кадастрового номера земельної

ділянки; підготовка інших матеріалів та документів, необхідних
для продажу земельної ділянки).
1. Дані про об’єкт землеустрою: земельна ділянка орієнтовною площею 10,6 га під об’єктом незавершеного
будівництва – дослідним заводом Інституту проблем
матеріалознавства ім. М. Францевича Національної академії наук України за адресою: Київська обл., м. Бровари,
Промвузол.
Підстава для виконання роботи: наказ РВ ФДМУ по Київ
ській області від 16.05.2012 № 27-1/1 «Про повторний про
даж ОНБ – Дослідний Інститут проблем матеріалознавства
ім. І. М. Францевича Національної академії наук України» ра
зом із земельною ділянкою державної власності, на якій він
розташований, за адресою: Київська обл., м. Бровари, Промвузол та рішення Броварської міської ради Київської області від
13.09.2012 № 724-23-06 «Про припинення права користування
земельними ділянками, затвердження технічної документації
із землеустрою щодо передачі у користування земельних ді
лянок, надання дозволів на складання технічної документації,
проектів землеустрою з оформлення права користування зе
мельними ділянками, внесення змін до рішення Броварської
міської ради».
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ
ФДМУ по Київській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, ро
биться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із зем
леустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення
конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з
їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із
землеустрою (відповідно до додатка 2 до Положення про
конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвер
дженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420); копія доку
мента, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному
реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через
свої релігійні переконання відмовляються від прийняття ре
єстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідний орган державної податкової
служби і мають відмітку у паспорті; копії установчих доку
ментів претендента та довідки про присвоєння йому іденти
фікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної
особи); копії документів, що підтверджують відповідність пре
тендента вимогам, встановленим чинним законодавством
до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація
щодо досвіду роботи претендента, кваліфікації та досвіду
роботи фахівців, які залучаються ним до виконання робіт із
землеустрою, завірена претендентом; проект завдання на
виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид
документації із землеустрою, яку пропонує розробити пре
тендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та
перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за ре
зультатами виконаних робіт; згода на обробку персональних
даних (відповідно до додатка 4 до Положення про конкурсний
відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого на
казом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420) – для фізичних осіб –

підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору ви
конавців робіт із землеустрою.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата
ному конверті і має містити пропозиції щодо вартості вико
нання робіт з урахуванням податку на додану вартість, а також
строку виконання робіт, зазначеного в календарних днях.
Конкурс відбудеться о 12.00 через 22 дні після дати
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» у РВ ФДМУ по Київській області за адресою:
м. Київ, бульв. Л. Українки, 26.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу забезпе
чення документообігу РВ ФДМУ по Київській області (м. Київ,
бульв. Л. Українки, 26, кімн. 717) до 20.03.2014.
Телефон для довідок 200-25-36.

фдму повідомляє
ІНФОРМАЦІЯ
про затвердження плану приватизації
єдиного майнового комплексу державного
підприємства «Бережинське»
(код за ЄДРПОУ 00853820; адреса: 25605, Кіровоградська
обл., Кіровоградський р-н, с. Бережинка)
Наказом РВ ФДМУ по Кіровоградській області від 31.12.2014
№ 575 «Про затвердження плану приватизації єдиного май
нового комплексу державного підприємства «Бережинське»
затверджено план приватизації єдиного майнового комплексу
державного підприємства «Бережинське».
Приватизація підприємства здійснюється шляхом перетво
рення у колективне сільськогосподарське підприємство.
Показники підприємства станом на останню звітну дату –
30.09.2014:
залишкова вартість основних фондів: 235,9 тис. грн.;
балансовий прибуток (збиток): - 395,4 тис. грн.;
дебіторська заборгованість: 3,5 тис. грн.;
кредиторська заборгованість: 2 706,1 тис. грн.;
обсяг виробленої продукції (наданих послуг): 660,7
тис. грн.
Код за ЄДРПОУ 00853820.
Чисельність працюючих: 26 осіб.
Розмір земельної ділянки: 258,6634 га.
Основні види діяльності підприємства за даними статуту:
01.11 вирощування зернових культур (крім рису), бобових
культур і насіння олійних культур;
01.13 вирощування овочів і баштанних культур, коренепло
дів і бульбоплодів;
01.19 вирощування інших однорічних і дворічних культур;
01.24 вирощування зерняткових і кісточкових фруктів;
01.25 вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев
і чагарників;
01.61 допоміжна діяльність у рослинництві.
Вартість єдиного майнового комплексу підприємства
(розмір пайового фонду колективного сільськогосподарського підприємства, що створюється на базі майна державного підприємства) – 2 467,5 тис. грн.

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

АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна
 1. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт оренди – приміщення на технічному поверсі площею 5,0 м2 та 2,0 м2
на даху (загальна площа – 7,0 м2) за адресою: м. Київ,
вул. Садова, 1/4, що обліковується на балансі Управління
адміністративних будинків Господарсько-фінансового депар
таменту Секретаріату Кабінету Міністрів України.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 01008, м. Київ, вул. Са
дова, 1/4, тел. (044) 256-61-81, тел./факс (044) 253-44-68.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
об’єкта оренди – приміщень на технічному поверсі площею
5,0 м2 та 2,0 м2 на даху (загальна площа – 7,0 м2) за адресою:
м. Київ, вул. Садова, 1/4, що обліковується на балансі Управ
ління адміністративних будинків Господарсько-фінансового
департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, з ме
тою продовження договору оренди.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком, шт.: 1 об’єкт оренди.
Балансова залишкова вартість нежитлового приміщення
станом на 31.12.2014, тис. грн.: 64,848.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – не
має.
Дата оцінки: 31.12.2014.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде
здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого нака
зом Фонду державного майна України від 29.08.2011 № 1270
і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2011
за № 1096/19834. Конкурсною комісією не розглядаються
пропозиції щодо вартості виконання робіт з оцінки, що до
рівнюють або перевищують 100 тис. грн.

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: цілісний майновий комплекс структурного підрозділу – лікеро-горілчаний цех.
Балансоутримувач: Державне підприємство спиртової та
лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт».
Адреса: Вінницька обл., Бершадський р-н, м. Бершадь,
вул. Чкалова, 1.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою продовження дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 28.02.2015.
 2. Назва об’єкта: окремо розташоване основне
адміністративне приміщення (літ. А) загальною площею
55,3 м2; одноповерховий сарай (літ. Б), хлів площею
6,6 м2; вбиральня (літ. В); огорожа; хвіртка.
Балансоутримувач: Томашпільський районний центр зай
нятості.
Адреса: 24200, Вінницька обл., Томашпільський р-н, смт
Вапнярка, вул. Леніна, 84.

№ 8 (857)

Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта,
що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними доку
ментами оцінювачів та свідоцтвами про включення інфор
мації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та
суб’єктів оціночної діяльності, виданими згідно з Порядком
ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженим наказом Фонду державного майна
України від 10.06.2013 № 796, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 13.06.2013 за № 937/23469; досвіду суб’єкта
оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема по
дібного майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені до ви
конання 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 за
лучено суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з
оцінки майна; у разі проведення підприємством діяльності,
пов’язаної з державною таємницею, – спеціального дозволу на
провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею,
виданого суб’єкту оціночної діяльності (допусків оцінювачів,
які перебувають у трудових відносинах із суб’єктом оціночної
діяльності або залучаються ним за цивільно-правовими до
говорами), або дозволу, виданого іншому суб’єкту оціночної
діяльності, якого за відповідною угодою буде залучено до ви
конання робіт, пов’язаних з державною таємницею.
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оці
ночної 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 прак
тичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки.
Учасникам конкурсу потрібно подати до Фонду державного майна України 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 кваліфі
каційних документів оцінювачів, які працюють у штатному
складі, та яких буде залучено до проведення оцінки та під
писання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів,
яких буде додатково залучено претендентом до проведення
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
завірені їхніми особистими підписами (у тому числі тих, що
працюють за сумісництвом); копія сертифіката суб’єкта
оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом дер
жавного майна України; інформація про претендента (до
кумент, який містить відомості про претендента щодо його
досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи
оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додат
ково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому
числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запеча
таному конверті і має містити пропозиції щодо вартості ви
конання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
робіт, а також терміну виконання робіт у календарних днях.
Конкурсну документацію слід подавати до загального від
ділу Фонду державного майна України (вул. Кутузова, 18/9,
кімн. 514) до 18.00 05.03.2015.
Конкурсна документація подається в запечатаному кон
верті з описом підтвердних документів, що містяться в кон
верті. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з від
бору 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. Перепустки до
загального відділу Фонду державного майна України вида
ються за адресою: вул. Кутузова, 18/7, кімн. 410/4. Телефон
для довідок 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна Украї
ни 12.03.2015 о 15.00.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 28.02.2015.
 3. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення,
а саме: № ІІ (4,3 м2), № 1-3 (15,4 м2); № 1-4 (4,99 м2),
загальною площею 24,69 м2 в одноповерховій будівлі
пошти (літ. А).
Балансоутримувач: Вінницька дирекція Українського дер
жавного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта».
Адреса: 24100, Вінницька обл., Чернівецький р-н, с. Баб
чинці, вул. Леніна, 9.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою продовження дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 28.02.2015.
 4. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення
№ 4 (21,1 м2) та частини № 1 (1,9 м2), І (1,9 м2) загальною площею 24,9 м2 в одноповерховій будівлі поштового
відділення (літ. А).
Балансоутримувач: Вінницька дирекція Українського дер
жавного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта».
Адреса: 23422, Вінницька обл., Мурованокуриловецький
р-н, с. Наддністрянське, вул. Леніна, 81.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення рин
кової вартості об’єкта з метою продовження дії 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 до
кумента претендента; копії кваліфікаційних документів оці
нювачів, 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 пре
тендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами,
а також копії кваліфікаційних документів оцінювачів; копія сер
тифіката 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
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залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі по
дібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається в запечата
ному конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання
робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а та
кож 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 необхід
ності – 3 дні для доопрацювання звіту); для цілісних майнових
комплексів – 15 – 20 днів (у разі необхідності – 5 – 7 днів для
доопрацювання звіту).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації
або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі
не допускається, конкурсні документи претендентів, яких не
допущено до участі в конкурсі, повертаються секретарем ко
місії за їх письмовою заявою після затвердження протоколу
засідання комісії. Претендент має право відкликати свою за
яву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це пись
мово 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 ре
гіонального 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 державного майна
 Найменування об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно – приміщення трансформатора селища ТМ630 (з трансформатором) загальною площею 25,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45700, Волинська
обл., Горохівський р-н, смт Мар’янівка, вул. Незалежності,
13, корп. Ї-1.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта державної власності групи А з метою прива
тизації шляхом продажу на аукціоні.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: –.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, дов
гострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів):
основні засоби – 2 найменування.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавер
шеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів: 0 грн. станом на 31.12.2013.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так,
ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
28.02.2015.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію у запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться
в конверті. На конверті слід 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 Поло
ження про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270 та за
реєстрованого 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 оціню
вачів, яких буде додатково залучено претендентом до про
ведення 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 (до
кумент, який містить відомості про претендента щодо його
досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи
оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатко
во залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі
подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата
ному конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання
робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях).
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 Дер
жавному реєстрі оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності,
виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру
оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого на
казом 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 про
веденні 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 зазна
чати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
Конкурс відбудеться о 9.00 через 20 календарних днів
після опублікування цієї інформації у РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9,
кімн. 801, телефон для довідок 24-00-57.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору адміні
стративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу (включно) за
адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 833.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення
площею 29,24 м2.
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Балансоутримувач: ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект».
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 29.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати.
 2. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення
площею 215,3 м2.
Балансоутримувач: 1936 окремий загін механізації 26
об’єднаного загону ДССТ.
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Івана Сірка, 80.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати.
 3. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення
площею 33,0 м2.
Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт».
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Миронова, 15.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати.
 4. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення
площею 16,0 м2.
Балансоутримувач: Автотранспортний технікум ДВНЗ
«НГУ».
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Кірова, 111б.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати.
 5. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення
площею 7,5 м2.
Балансоутримувач: Дніпропетровський радіоприладобу
дівний коледж.
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Шмідта, 18.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати.
 6. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення
площею 52,3 м2 та будівля площею 72,9 м2.
Балансоутримувач: ДП «Придніпровська залізниця».
Адреса: м. Дніпропетровськ, пров. Джинчарадзе, 30.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати.
 7. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення
площею 39,41 м2.
Балансоутримувач: ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект».
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 29а.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати.
 8. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення
площею 41,0 м2.
Балансоутримувач: Дніпропетровський державний інститут
фізичної культури і спорту.
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 2а.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати.
 9. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення
площею 202,0 м2.
Балансоутримувач: 1936 окремий загін механізації 26
об’єднаного загону ДССТ.
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Івана Сірка, 80.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати.
 10. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення
площею 7,2 м2.
Балансоутримувач: ДП «Укртрансформація».
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Семафорна, 2.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати.
 11. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення
площею 15,8 м2.
Балансоутримувач: ДП «Укртрансформація».
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Семафорна, 2.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати.
 12. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення
площею 37,7 м2.
Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт».
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Миронова, 15.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати.
 13. Назва об’єкта: будівля загальною площею 288,0 м2
та майданчик площею 200,0 м2.
Балансоутримувач: КП «Південукргеологія».
Адреса: м. Новомосковськ, вул. Спаська, 9.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати.
 14. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення
площею 2,0 м2.
Балансоутримувач: Солонянська виправна колонія управ
ління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропе
тровській області № 21.
Адреса: Дніпропетровська обл., с. Аполлонівка, Військове
містечко, 37.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати.
 15. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення
площею 2,0 м2.
Балансоутримувач: Синельниківська виправна колонія
управління Державної пенітенціарної служби України у Дні
пропетровській області № 94.
Адреса: Дніпропетровська обл., с. Шахтарське, вул. Миру,
7а.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати.
 16. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення
площею 2,0 м2.
Балансоутримувач: Софіївська виправна колонія управління
Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській
області № 45.
Адреса: Дніпропетровська обл., Софіївський р-н, с. Макор
ти, вул. Центральна.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати.
 17. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення
площею 2,0 м2.
Балансоутримувач: Дніпропетровська виправна колонія
управління Державної пенітенціарної служби України у Дні
пропетровській області № 89.
Адреса: м. Дніпропетровська, вул. Будьоного, 1а.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати.
 18. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення
площею 2,0 м2.
Балансоутримувач: ДП «Приднівська залізниця».
Адреса: м. Дніпропетровськ, пл. Петровського,15.

Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати.
 19. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого
приміщення площею 2,0 м2.
Балансоутримувач: ДП «Придніпровська залізниця».
Адреса: м. Дніпропетровськ, пл. Петровського,11.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати.
 20. Назва об’єкта: частина даху площею 19,96 м2 та
нежитлове вбудоване приміщення площею 10,18 м2.
Балансоутримувач: ДП «Дніпровський проектний інсти
тут».
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Театральна, 6.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати.
 21. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення
площею 185,7 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Український державний хімікотехнологічний університет».
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 44.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати.
 22. Назва об’єкта: частини внутрішньої поверхні стіни
площею 4,0 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний
університет».
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. ХХІІ Партз’їзду, 11.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати.
 23. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення
площею 137,93 м2.
Балансоутримувач: Національна металургійна академія
України.
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 38а.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати.
 24. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення
кувального корпусу площею 2 151,3 м2, нежитлові вбудовані приміщення ливарного корпусу площею 470,7 м2,
нежитлові вбудовані приміщення модельної дільниці
площею 466,1 м2, замощення площею 1 047,5 м2 та замощення площею 2 000,0 м2.
Балансоутримувач: ДП «НВК «Електровозобудування».
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Орбітальна, 13.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати.
 25. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення
площею 2,0 м2.
Балансоутримувач: Дніпродзержинська виправна колонія
управління Державної пенітенціарної служби України у Дні
пропетровській області.
Адреса: м. Дніпродзержинськ, вул. Димитрова, 214.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати.
 26. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення
площею 17,2 м2.
Балансоутримувач: ДП «Придніпровська залізниця».
Адреса: Дніпропетровська обл., Павлоградський р-н, ст.
Богуслав, вул. Залізничників, 11.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати.
 27. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення
площею 16,8 м2.
Балансоутримувач: ДП «Придніпровська залізниця».
Адреса: Дніпропетровська обл., Петропавлівський р-н, ст.
Миколаївка-Донецька, вул. Польова, 3г.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати.
 28. Назва об’єкта: будівля загальною площею
434,8 м2.
Балансоутримувач: ДП «Придніпровська залізниця».
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Іларіонівська, 22к.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати.
 29. Назва об’єкта: ємність для зберігання ПММ
об’ємом 30,0 м3 площею 15,1 м2, навіс площею 33,0 м2,
нежитлове приміщення в одноповерховому побутовому
корпусі площею 34,6 м2, нежитлове приміщення виробничого корпусу площею 13,0 м2.
Балансоутримувач: Нікопольське міжрайонне управління
водного господарства.
Адреса: м. Нікополь, вул. Лісна, 7а.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати.
 30. Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів у складі:
прилавок холодильний Таир-106М; прилавок холодильний Таир-106М ПВХС; камера холодильна КХН-2-6М;
апарат електронно-реєстраційний ЕРА 101.08.
Балансоутримувач: ПАТ «Нікопольський південнотрубний
завод».
Адреса: Дніпропетровська обл., м. Нікополь, просп. Труб
ників, 91.
Мета оцінки – приватизація об’єкта шляхом продажу на
аукціоні.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, яка складається з конкурсної
пропозиції і підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; ко
пію 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; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності,
виданого претенденту Фондом державного майна України
(копії документів, які подаються до регіонального відділення,
повинні бути завірені належним чином); інформацію про пре
тендента (документ, який містить відомості про претендента
щодо досвіду його роботи, кваліфікації та особистого досвіду
роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та до
датково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому
числі подібного майна, тощо).
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до По
ложення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270 і за
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за
№ 1096/19834.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатано
му конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання
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робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт та
терміну виконання робіт (у календарних днях).
Регіональне відділення буде розглядати лише такі пропо
зиції учасників конкурсу, в яких термін виконання робіт – до 5
календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конвер
ті з описом документів, що в ньому містяться, та відміткою на
конверті «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»
до відділу організаційно-документального забезпечення та
архівної роботи регіонального відділення за адресою: 49000,
м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, кімн. 10, до 6 берез
ня 2015 р.
Конкурс відбудеться 12.03.2015 о 10.00 у РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області, телефон для довідок
(056) 744-11-51.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
 Найменування об’єкта оцінки: повітряно-поступовий
стовбур довжиною 67,0 м (реєстровий номер 290601.11.
ААБАГБ519) гіпсової шахти, що перебуває на балансі Товари
ства з додатковою відповідальністю «СІНІАТ» та не увійшов 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.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні), – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – орі
єнтовно 28.02.2015.
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; ко
пія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних
документів та свідоцтв про реєстрацію у Державному реєстрі
оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде за
лучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку
майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково за
лучено 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 відо
мості 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 запечата
ному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконан
ня 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 організацій
ної 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 (066) 988-91-12.

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: вбудоване приміщення (поз.
2
41) площею 21,6 м на першому поверсі навчальнолабораторного корпусу (буд. літ. А).
Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Університетська, 14.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Ужгородський національний
університет».
Телефони: 3-33-41, 3-42-02.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для продовження договору оренди.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного ко
ристування земельною ділянкою.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
28.02.2015.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого приміщення вестибуля (поз. 45) площею 9,12 м2 будівлі
навчально-лабораторного корпусу літ. А.
Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Університетська, 14.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Ужгородський національний
університет».
Телефони: 3-33-41, 3-42-02.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для продовження договору оренди.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного ко
ристування земельною ділянкою.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
28.02.2015.
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення буфету площею 50,0 м2 на цокольному поверсі (поз. 2, 3, 4 за
планом інвентарної справи) навчального корпусу біологічного факультету (буд. літ. А).
Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Волошина, 32.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Ужгородський національний
університет».
Телефони: 3-33-41, 3-42-02.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для продовження договору оренди.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного ко
ристування земельною ділянкою.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
28.02.2015.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля (поз. 31
за планом) площею 2,0 м2 (2,0х1,0) на першому поверсі
гуртожитку № 2.
Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород,
Студентська набережна, 4.
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Балансоутримувач: ДВНЗ «Ужгородський національний
університет».
Телефон (03122) 3-51-71.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для укладення договору оренди.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного ко
ристування земельною ділянкою.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
28.02.2015.
 5.Назва об’єкта оцінки: частина холу (поз. 22б за
планом) площею 2,0 м2 (2,0х1,0) на першому поверсі
гуртожитку № 3.
Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород,
Студентська набережна, 2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Ужгородський національний
університет».
Телефон (03122) 3-51-71.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для укладення договору оренди.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного ко
ристування земельною ділянкою.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
28.02.2015.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого
поверху коридору корпусу ІІ (поз. 3 за планом) площею
7,07 м2 (3,10х2,28) (гуртожиток № 4).
Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Університетська, 12.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Ужгородський національний
університет».
Телефон (03122) 3-51-71.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для укладення договору оренди.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного ко
ристування земельною ділянкою.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
28.02.2015.
 7. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення поз. 3, 4, 5 загальною площею 26,9 м2 першого
поверху адмінбудинку.
Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Хуст,
вул. Корятовича, 10.
Балансоутримувач: Закарпатська дирекція Українського
державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта».
Телефон (0312) 61-65-80.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для укладення договору оренди.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного ко
ристування земельною ділянкою.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
28.02.2015.
 8. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення (поз. 1-9 та поз. 1-10 за планом) площею 42,6 м2
будівлі їдальні літ. Ж.
Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Свалява,
вул. Духновича, 6.
Балансоутримувач: Свалявський технічний коледж Націо
нального університету харчових технологій.
Телефон 2-24-78.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для укладення договору оренди.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного ко
ристування земельною ділянкою.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
28.02.2015.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до По
ложення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270 і за
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за
№ 1096/19834 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оці
ночної 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 прак
тичної 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 докумен
тами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному
реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення
Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяль
ності, затвердженого наказом Фонду державного майна Укра
їни від 10 червня 2013 року № 796; досвіду суб’єкта оціночної
діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного май
на; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, та їх осо
бистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна; письмо
вої 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 (до
даток 2 до Положення); копія установчого документа претен
дента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працю
ють 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; ін
формація 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 запечата
ному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконан
ня 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. Ужго
род, вул. Собранецька, 60 до 17.00.
Конкурсна документація подається в запечатаному конвер
ті 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 кон
курсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурс відбудеться о 10.00 через 14 днів після дати
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» у РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою:
м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303. Телефон для
довідок 61-38-83.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 51 площею 4,0 м2 першого поверху будівлі
літ. А-1, що перебуває на балансі ЗМУ ГУМВС України в За
порізькій області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп.
Леніна, 191.
Місцезнаходження балансоутримувача: 69006, м. Запо
ріжжя, просп. Леніна, 191.
Розмір земельної ділянки, усього – 0,4699 га.
Місце розташування земельної ділянки: м. Запоріжжя,
просп. Леніна, 191.
Цільове призначення земельної ділянки – для розташування
адміністративної будівлі.
Правовий режим земельної ділянки – постійне користу
вання.
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.
 2. Назва об’єкта оцінки: приміщення № 54, 55 першого
поверху головного корпусу літ. А1-2 загальною площею
36,1 м2, що перебувають на балансі державного закладу «Від
ділкова клінічна лікарня ст. Запоріжжя-2» державного підпри
ємства «Придніпровська залізниця».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Чу
маченка, 21а.
Місцезнаходження балансоутримувача: 69104, м. Запо
ріжжя, вул. Чумаченка, 21а.
Контактний телефон (061) 96-00-02.
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: частина нежитлового приміщення № 65 площею 2,0 м2 першого поверху будівлі
залізничного вокзалу станції Запоріжжя-2 (літ. Б-2), що
перебуває на балансі ВСП «Запорізьке будівельно-монтажне
управління» ДП «Придніпровська залізниця».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Кос
тянтина Великого, 9.
Розмір земельної ділянки, усього – 38,0442 га.
Місце розташування земельної ділянки: м. Запоріжжя.
Цільове призначення земельної ділянки – для розташування
дистанції залізниці ст. Запоріжжя-II, ст. Запоріжжя-I.
Правовий режим земельної ділянки – постійне користу
вання.
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.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 23 площею 2,0 м2 першого поверху будівлі
цеху експлуатації (літ. Д-1), що перебуває на балансі ВСП
«Мелітопольське локомотивне депо» ДП «Придніпровська
залізниця».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Ме
літополь, вул. Лінійна, 1а.
Розмір земельної ділянки, усього – 331 164,27 м2.
Місце розташування земельної ділянки: смуга залізниці –
лінія Москва – Севастополь.
Цільове призначення земельної ділянки – для організації
пасажирських та вантажних перевезень залізничним тран
спортом.
Правовий режим земельної ділянки – постійне користу
вання.
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.
 5. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в підвальний поверх триповерхової будівлі нежитлові приміщення (літ.
А-3, приміщення № 49, частини приміщення з №1 до
№ 8 включно, та з № 20 до № 24 включно) загальною
площею 95,2 м2, що перебувають на балансі РВ ФДМУ по
Запорізькій області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Пе
ремоги, 50.
Місцезнаходження балансоутримувача: 69001, м. Запо
ріжжя, вул. Перемоги, 50.
Місце розташування земельної ділянки: м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50.
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.
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6
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), про
нумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оці
ночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив
оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здій
снюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фон
ду державного майна України від 29.08.2011 № 1270 і за
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за
№ 1096/19834 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оці
ночної 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 прак
тичної 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 ді
яльності за встановленою формою (додаток 2 до Положення);
копія установчого документа претендента; копії кваліфікацій
них 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 до
датково залучено претендентом до проведення робіт з оцін
ки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми
особистими підписами, а також копії кваліфікаційних докумен
тів оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності,
виданого претенденту Фондом державного майна України; ін
формація 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 запечата
ному 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 діловод
ства РВ ФДМУ по Запорізькій області (кімн. 9) до 20.03.2015
(включно).
Конкурс відбудеться 26.03.2015 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 приватизації
 1. Нежитлова будівля майстерні площею 741,8 м2
разом із земельною ділянкою за адресою: м. ІваноФранківськ, с. Хриплин, вул. Тисменецька, 2б.
Мета проведення незалежної оцінки – продаж на аукціоні
разом із земельною ділянкою.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, дов
гострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів)
– двоповерхова цегляна будівля площею 741,8 м2.
Розмір земельної ділянки – 0,0608 га.
Місце розташування земельної ділянки: м. Івано-Фран
ківськ, с. Хриплин, вул. Тисменецька, 2б.
Цільове призначення земельної ділянки – землі промис
ловості.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так/
ні): ні.
Дата оцінки – 28.02.2015.
 2. Незавершене будівництво навчально-лабора
торного корпусу за адресою: м. Коломия, вул. Б. Хмельни
цького.
Мета проведення незалежної оцінки – продаж на аукціоні
разом із земельною ділянкою.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, дов
гострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів)
– по об’єкту виконано нульовий цикл, вирито котлован, вла
штовано фундамент із з/б паль загальною площею 1 184,0 м2.
Ступінь будівельної готовності – 6 %.
Розмір земельної ділянки – 0,3000 га.
Місце розташування земельної ділянки: м. Коломия,
вул. Б. Хмельницького.
Цільове призначення земельної ділянки – землі громад
ської забудови.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так/
ні): ні.
Дата оцінки – 28.02.2015.
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 (від
повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціноч
ної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011
№ 1270); копія установчого документа претендента; копії
кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штат
ному 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 (до
кумент, який містить відомості про претендента щодо його
досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи
оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додат
ково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому

25 лютого 2015 року

числі подібного майна, тощо); один конверт із зазначенням
адреси учасника конкурсу.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запеча
таному печаткою учасника конкурсу конверті і має містити
пропозиції щодо вартості виконання робіт та відповідної каль
куляції 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 відділен
ня, 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 ІваноФранківській області за адресою: м. Івано-Франківськ,
вул. Василіянок, 48, телефон для довідок 55-31-39.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди
 1. Найменування об’єкта оцінки: окремо розташована одноповерхова адміністративна будівля площею
111,4 м2 (інв. № 10311104).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луганська обл., м. Ру
біжне, вул. Інтернаціональна, 9.
Балансоутримувач: Державна установа «Луганський облас
ний лабораторний центр Держсанепідемслужби України».
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: вбудовані нежитлові
приміщення загальною площею 318,6 м2 на першому поверсі двоповерхової блок-галереї (інв. № 200013) кімн.
№ 12, 13, 14, 15, 24, 25 та на першому поверсі триповерхового корпусу загального призначення (інв. № 200013)
кімн. № 16, 17.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луганська обл., м. Сє
веродонецьк, 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.
 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані
приміщення загальною площею 71,56 м2 на першому поверсі двоповерхової будівлі їдальні (інв. № 10310006).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луганська обл., м. Сє
веродонецьк, просп. Радянський, 17.
Балансоутримувач: ДНЗ «Сєвєродонецьке вище профе
сійне 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 здій
снюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фон
ду державного майна України від 29.08.2011 № 1270 і за
реєстрованого 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 Дер
жавному 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 по
дібного майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені до ви
конання робіт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку
майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібно
го майна; письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде
залучено суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт
з оцінки майна.
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 з відбору суб’єктів оціночної
діяльності за встановленою формою; копія установчого до
кумента претендента; копія кваліфікаційних документів оціню
вачів, 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 пре
тендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами,
а також копії кваліфікаційних документів оцінювачів; копія сер
тифіката 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 по
дібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата
ному 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 май
на – не більше 5 днів; для цілісних майнових комплексів – 15
– 20 днів).
Конкурсна документація подається в запечатаному конвер
ті 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 у РВ ФДМУ по Луганській області
за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк,
вул. Леніна, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу інфор
матики, звітності та діловодства РВ ФДМУ по Луганській об
ласті 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’єкта приватизації державної власності
 Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс – структурний підрозділ – цех по переробці деревини та виготовленню тарної заготовки державного підприємства Української державної компанії по реструктуризації підприємств
вугільної промисловості «Укрвуглереструктуризація».
Адреса: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Бічна
Промислова, 35.
Балансоутримувач: ТОВ «Техноконсалтинг».
Спосіб приватизації: аукціон.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості продажу об’єкта
на аукціоні.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії
такі документи:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності за встановленою формою (відповідно до Поло
ження про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270); копію
установчого документа претендента; копії кваліфікаційних до
кументів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких
буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про
оцінку майна; копію ліцензії на виконання землеоціночних
робіт, виданої центральним органом виконавчої влади з пи
тань земельних ресурсів (у разі експертної грошової оцінки
земельної ділянки); письмові згоди оцінювачів, яких буде до
датково 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 ФДМУ; інформацію про пре
тендента (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, у тому числі
подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається в запечата
ному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконан
ня робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не
визначений в інформації про проведення конкурсу.
Конкурс відбудеться о 12.00 через 14 днів з дня опублікування цієї інформації у РВ ФДМУ по Львівській області
за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській облас
ті не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати проведення
конкурсу.
Телефон для довідок (032) 261-62-14.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення площею 24,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Карпін
ського, 2/4.
Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження
договору оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі частини
площі будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Кар
пінського, 2/4.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
28.02.2015.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення (№ 91а; 91 – 102; 11 – 112; 114; 116 – 120) площею
460,2 м2 на третьому поверсі п’ятиповерхової будівлі (реєстровий № 25253009.1123.ЖТХЮРМ002).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Володи
мира Великого, 54.
Балансоутримувач: Служба автомобільних доріг у Львів
ській області з Дочірнім підприємством «Львівський облавто
дор» відкритого акціонерного товариства «Державна акціо
нерна компанія «Автомобільні дороги України».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження
договору оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі частини
площі будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Во
лодимира Великого, 54.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
28.02.2015.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 1
площею 98,9 м2 на першому поверсі двоповерхової будівлі котельні (реєстровий № 00992421.4.КТШСММ065).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Старо
самбірський р-н, м. Добромиль, вул. Грушевського, 5б.
Балансоутримувач: ДП «Старосамбірське лісомисливське
господарство».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження
договору оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі частини
площі будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Ста
росамбірський р-н, м. Добромиль, вул. Грушевського, 5б.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
28.02.2015.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на першому поверсі Стоматологічного медичного
центру ЛНМУ ім. Данила Галицького площею 1,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пекар
ська, 69а.
Балансоутримувач: Львівський національний медичний
університет ім. Данила Галицького.
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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. Пе
карська, 69а.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
28.02.2015.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 1,0 м2 на третьому поверсі у будівлі (літ.
«Б-3») – новий аеровокзал ДП «Міжнародний аеропорт
«Львів».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любін
ська, 168.
Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Львів»
імені Данила Галицького».
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. Лю
бінська, 168.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
28.02.2015.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 378,3 м2 на першому поверсі будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Зелена,
12.
Балансоутримувач: Державна установа «Львівський
науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни» Міністер
ства охорони здоров’я України.
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. Зе
лена, 12.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
28.02.2015.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до По
ложення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270 і за
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за
№ 1096/19834 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оці
ночної 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 прак
тичної 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 оцін
ки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними до
кументами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Дер
жавному 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 оцінюва
чів, 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 оціню
вачів, 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 (до
даток 2 до Положення); копія установчого документа претен
дента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працю
ють 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 докумен
тів; інформація про претендента (документ, який містить відо
мості 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 запечата
ному конверті з описом документів, що містяться у конверті,
і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, кальку
ляції 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 ді
яльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області
о 12.00 через 14 днів з дня опублікування цієї інформації
за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не
пізніше ніж за чотири робочих дні до дати проведення конкур
су. 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
 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
№ Найменування об’єкта
Плоз/п
оцінки
ща, м2
1 Частина нежитлового при- 8,0
міщення першого поверху
адмінбудинку ГУ ДФС

Адреса об’єкта
БалансоЗапланована
оцінки
утримувач
дата оцінки
м. Одеса,
Головне Управ28.02.15
вул. Семінар- ління ДФС в
ська, 5
Одеській області
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Продовження таблиці

№ Найменування об’єкта
Плоз/п
оцінки
ща, м2
2 Нежитлові приміщення
44,8
в офісі комплексу (інв.
№ 060171)
3 Частина нежитлового при- 50,0
міщення магазину
4 Нежитлове приміщення,
інв. № 190001

5 Частина відкритої території під замощенням, що
прилягає до навчального
корпусу № 2 ОНМА

Адреса об’єкта
оцінки
м. Одеса,
вул. Приморська, 6
м. Одеса,
Хаджибейська
дорога, 2
17,05 Одеська
обл., смт
Овідіополь,
вул. Шевченка, 220
34,5 м. Одеса,
вул. Дідріхсона, 8

БалансоЗапланована
утримувач
дата оцінки
Адміністрація
28.02.15
Одеського морського порту
ДП «Біостимуля28.02.15
тор» ПАТ
«Укрмедпром»
УДППЗ «Укрпо28.02.15
шта»

Одеська національна морська
академія

28.02.15

 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
№
Найменування об’єкта
з/п
оцінки
1 Нежитлове приміщення
першого поверху (кімн.
110) 3-поверхового будинку АБК на майданчику
транспортно-вантажного
термінала
2 Відокремлена частина
приміщення першого поверху будівлі учбовоадміністративного корпусу

Площа,
Адреса
м2 об’єкта оцінки
9,0 м. Одеса,
вул. Андріївського, 2

2,0

Балансоутримувач

Одеська філія
Державного підприємства «Адміністрація морських
портів України»
(адміністрація
Одеського морського порту)
м. Одеса,
Одеський націовул. Мечнико- нальний морський
ва, 34
університет

Запланована
дата оцінки
28.02.15

28.02.15

Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є:
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
29.08.2011 № 1270 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 19.09.2011 за № 1096/19834, 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 ді
яльності за встановленою формою (додаток 2 до Положення);
копія установчого документа претендента; копії кваліфікацій
них 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 до
датково залучено претендентом до проведення робіт з оцін
ки 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 сер
тифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенден
ту Фондом державного майна України; інформація про пре
тендента (документ, який містить відомості про претендента
щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду
роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та до
датково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому
числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата
ному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконан
ня робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт,
а також терміну виконання робіт, якщо він не визначений в
інформації про проведення конкурсу.
Пропозиції щодо терміну виконання робіт слід зазначати в
єдиній одиниці виміру – календарних днях.
У випадку неукладення договору на проведення оцінки з
переможцем конкурсу або його відмови від виконання робіт
за договором на підставі п. 3.7 Положення комісія може ви
значати учасника конкурсу, з яким може бути укладено договір
на проведення оцінки майна.
Конкурсну документацію слід подавати до РВ ФДМУ по
Одеській області за 4 робочих дні до дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаут
ська, 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.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів приватизації
 Назва об’єкта оцінки: єдиний майновий комплекс –
Державне підприємство «Енергомонтажний поїзд № 754»
разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження об’єкта оцінки (підприємства, госпо
дарського товариства): 65039, м. Одеса, вул. Семінарська,
15а, виробнича база підприємства розташована за адресою:
Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт Авангард, вул. Базо
ва, 5.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація Єдиного
майнового комплексу – Державне підприємство «Енергомон
тажний поїзд № 754» разом із земельною ділянкою.
Основні види продукції (послуг), що виробляються, – ви
конання всіх видів будівельно-монтажних робіт.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів):
контора – напівпідвальні приміщення площею 147,2 м2 за
адресою: м. Одеса, вул. Семінарська, 15а;
виробничі і невиробничі будівлі та споруди загальною пло
щею 1 507,0 м2, споруди – 7 од.; машини, обладнання – 32 од.
за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт Авангард,
вул. Базова, 5.
Балансова залишкова вартість основних засобів станом на
01.01.2015: 37,0 тис. грн.
Розмір земельної ділянки (ділянок) – 1,4305 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Одеська
обл., Овідіопольський р-н, смт Авангард, вул. Базова, 5.
Цільове призначення земельної ділянки: для розміщення та
експлуатації основних, підсобних, допоміжних будівель і спо
руд підприємств машинобудівної та іншої промисловості.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок):
4 115 650,18 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так,
ні): ні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
28.02.2015.
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є:
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
29.08.2011 № 1270 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 19.09.2011 за № 1096/19834, 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 оціноч
ної діяльності за встановленою формою (додаток 2 до По
ложення); копія установчого документа претендента; ко
пії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у
штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки
та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову
оцінку земельної ділянки); письмові згоди оцінювачів, яких
буде додатково залучено претендентом до проведення ро
біт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної
ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну
грошову оцінку земельної ділянки), завірені їхніми особис
тими 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 відо
мості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфі
кації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працю
ють у його штатному складі та додатково залучаються ним,
з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна,
тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата
ному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконан
ня робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт,
а також терміну виконання робіт, якщо він не визначений в
інформації про проведення конкурсу.
Конкурсну документацію слід подавати до РВ ФДМУ по
Одеській області до 12.03.2015 за адресою: 65012, м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113.
Конкурс відбудеться 16.03.2015 об 11.00 у кімн. 1110.
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 об’єкта: нежитлове приміщення площею
2,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Полтавська обл., м. Гребінка,
вул. Крупської, 2.
Балансоутримувач: Відокремлений підрозділ «Локомо
тивне депо Гребінка» державного підприємства «Південна
залізниця».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продо
вження дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.03.2015.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхід
ності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту).
 2. Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина
нежитлового приміщення площею 2,0 м2 за адресою:
Полтавська обл., м. Миргород, вул. Залізнична, 27; частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 за адресою:
Полтавська обл., Миргородський р-н, смт Ромадан, вул. Леніна, 201.
Балансоутримувач: Відокремлений підрозділ «Гребінків
ське будівельно-монтажне експлуатаційне управління» дер
жавного підприємства «Південна залізниця».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продо
вження дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.03.2015.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхід
ності – 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 юсти
ції України 19.09.2011 за № 1096/19834); копію установчого
документа претендента; копії кваліфікаційних документів
оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде за
лучено 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 претен
дента 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 запечата
ному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконан
ня 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 неза
лежної оцінки майна переможцем конкурсу – 7 календарних
днів з моменту отримання повідомлення щодо підписання
договору.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу персо
налу та адміністративно-господарської роботи РВ ФДМУ по
Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Леніна, 1/23,
кім. 401 до 06.03.2015 включно.
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, конкурс відбудеться
12.03.2015 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.
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СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди
 1. Найменування об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові
приміщення загальною площею 129,5 м2 (балансоутри
мувач – Державний професійно-технічний навчальний заклад
«Сумський центр професійно-технічного освіти з дизайну та
сфери послуг»).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Курська,
139.
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.
 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення
загальною площею 37,6 м2 (балансоутримувач – Управління
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сум
ської обласної державної адміністрації).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Кузнеч
на, 2.
Мета проведення незалежної оцінки – оренда.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
28.02.2015.
Термін виконання робіт – 5 календарних днів від дати укла
дення договору на проведення незалежної оцінки майна.
 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 7,8 м2 на другому поверсі двоповерхової будівлі – пам’ятки архітектури місцевого значення – «Банк
М. А. Терещенка» (балансоутримувач – Національний запо
відник «Глухів»).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Глухів, вул. Шевчен
ка, 10.
Мета проведення незалежної оцінки – оренда.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
28.02.2015.
 4. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 33,2 м2 у підвалі двоповерхової адміністративної будівлі – пам’ятки архітектури місцевого значення
– «Будинок П. Лютого» (балансоутримувач – Національний
заповідник «Глухів»).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Глухів, вул. КиєвоМосковська, 34.
Мета проведення незалежної оцінки – оренда.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
28.02.2015.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здій
снюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фон
ду державного майна України від 29.08.2011 № 1270 і за
реєстрованого 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 кваліфікаційни
ми 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 державно
го майна України від 19.12.2001 № 2355 і зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за №1092/6283; до
свіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна,
зокрема подібного майна; переліку оцінювачів, які будуть за
лучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання зві
тів 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 підпри
ємством діяльності, пов’язаної з державною таємницею,
спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної
з державною таємницею, виданого суб’єкту оціночної діяль
ності (допусків оцінювачів, які перебувають у трудових від
носинах із суб’єктом оціночної діяльності або залучаються
ним за цивільно-правовими договорами), або дозволу, ви
даного іншому суб’єкту оціночної діяльності, якого за відпо
відною угодою буде залучено до виконання робіт, пов’язаних
з державною таємницею. До участі в конкурсі можуть бути
допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відпо
відно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав
та професійну оціночну діяльність в Україні», якими перед
бачено здійснення практичної діяльності з оцінки майна за
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих на
прямів, 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 кваліфіка
ційних документів оцінювачів (у тому числі копії посвідчень
про підвищення кваліфікації), які працюють у штатному скла
ді та яких буде залучено до проведення оцінки та підписан
ня звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких
буде додатково залучено претендентом до проведення робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, заві
рені їх особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта
оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом дер
жавного майна України; інформація про претендента (до
кумент, який містить відомості про претендента щодо його
досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи
оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додат
ково 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 доку
ментів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо
вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з ви
конанням 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 оці
ночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який
подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта господа
рювання, який подає заяву.

25 лютого 2015 року

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Конкурс відбудеться 11 березня 2015 року о 10.00
за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх,
кімн. 5.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 4 бе
резня 2015 року (включно).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів
 1. Назва об’єкта оцінки: частина площадки будівельного двору площею 495,0 м2, що перебуває на балансі Відо
кремленого підрозділу «Управління будівельно-монтажних
робіт і цивільних споруд № 2» ДТГО «Львівська залізниця».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Тернопіль, вул. Та
тарська, 20.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринко
вої 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 – 1 560,00 грн.
Дата оцінки – 28.02.2015.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина площадки з бетонним
покриттям (поз. І) площею 12,0 м2, що перебуває на балансі
Тернопільського обласного управління водних ресурсів.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Тернопіль, вул. За
Рудкою, 35.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринко
вої 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 – 2 597,00 грн.
Дата оцінки – 28.02.2015.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень, розташованих на 2-му поверсі основної будівлі під
літ. «А» (каб. № 9, 10 згідно з експлікацією інвентарної
справи), загальною площею 23,7 м2, що перебувають на
балансі РВ ФДМУ по Тернопільській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Тернопіль, вул. Тан
цорова, 11.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринко
вої 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 – 1 047,27 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 до
кумента претендента; копії кваліфікаційних документів оці
нювачів, 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 підпи
сання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими під
писами, 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 запечата
ному конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання
робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а та
кож 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 оціноч
ної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оці
ночної 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 май
нових прав на них»; які мають відповідну кваліфікацію стосов
но 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 залуче
ні 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 недо
пущення його до участі в конкурсі. За письмовою заявою пре
тендента 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 голо
ву комісії.
Конкурсна документація приймається до 4 березня 2015
року включно за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцо
рова, 11, кімн. 604.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті
з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На
конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться 12 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.

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

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходження
(індекс, адреса), балансоутримувач (назва,
код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
Нежитлові приміщення кімн. 23 (згідно з техпаспортом) –
гараж на першому поверсі пожежної частини № 25 (згідно
з техпаспортом) (інв. № 82938, літ. за техпаспортом «А11-4») загальною площею 101,5 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Роганська, 123а, що перебуває на балансі Головного
управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області, 37998975, тел. 700-11-20
Частина коридору першого поверху зліва від головного
входу, різноповерхового (8 – 14 поверхів) навчального
корпусу (інв. № 103100090) загальною площею 2,0 м2
за адресою: м. Харків, пл. Свободи, 6, що перебуває
на балансі Харківського національного університету
ім. В. Н. Каразіна, 02071205, тел. 705-12-47
Частина коридору першого поверху зліва від головного входу п’ятиповерхового навчального корпусу (інв.
№ 103000108) загальною площею 2,0 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Мироносицька, 1, що перебуває на балансі
Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, 02071205, тел. 705-12-47
Частина коридору першого поверху (2,0 м2) та частина коридору сьомого поверху (2,0 м2) різноповерхового (8 – 14
поверхів) навчального корпусу (інв. № 103100012) загальною площею 4,0 м2 за адресою: м. Харків, пл. Свободи,
4, що перебувають на балансі Харківського національного
університету ім. В. Н. Каразіна, 02071205, тел. 705-12-47
Нежитлове приміщення на першому поверсі двоповерхової будівлі їдальні (інв. № 10310002) загальною площею
604,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Тимурівців, 37, що
перебуває на балансі Державного професійно-технічного
навчального закладу «Центр професійно-технічної освіти
№ 3 м. Харкова», 02547910, тел. 66-81-41
Частина нежитлового приміщення фойє на першому та
другому поверхах фойє цирку загальною площею 71,9 м2
за адресою: м. Харків, майдан Бугримової, 1, що перебуває на балансі Державного підприємства «Харківський
державний цирк ім. Ф. Д. Яшинова», 04786635,
тел. 733-16-22
Частина нежитлового приміщення фойє на першому та
другому поверхах фойє цирку загальною площею 12,0 м2
за адресою: м. Харків, майдан Бугримової, 1, що перебуває на балансі Державного підприємства «Харківський
державний цирк ім. Ф. Д. Яшинова», 04786635,
тел. 733-16-22
Частина приміщення на другому поверсі 14-поверхового
адміністративно-учбового будинку загальною площею
3,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 333, що перебуває на балансі Харківського державного університету
харчування та торгівлі, 01566330, тел. (057) 337-85-35
Нежитлове приміщення – частина кімн. 4 на другому
поверсі 4-поверхового (з підвалом) адміністративного
будинку загальною площею 10,1 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Шевченка, 26, що перебуває на балансі Управління
ДАІ ГУМВС України в Харківській області, 1439053,
тел. (057) 707-35-13
Нежитлове приміщення – частина кімн. 21 на другому
поверсі 4-поверхового (з підвалом) адміністративного
будинку загальною площею 10,8 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Шевченка, 26, що перебуває на балансі Управління
ДАІ ГУМВС України в Харківській області, 1439053,
тел. (057) 707-35-13
Нежитлове приміщення – частина кімн. 18 на першому
поверсі 2-поверхового адміністративного будинку
загальною площею 4,68 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Шевченка, 62, що перебуває на балансі Управління
ДАІ ГУМВС України в Харківській області, 1439053,
тел. (057) 707-35-13
Частина нежитлового приміщення фойє першого поверху
цирку загальною площею 46,5 м2 за адресою м. Харків, майдан Бугримової, 1, що перебуває на балансі
Державного підприємства «Харківський державний цирк
ім. Ф. Д. Яшинова», 04786635, тел. 733-16-22
Частина нежитлового приміщення фойє першого поверху цирку загальною площею 69,6 м2 за адресою:
м. Харків, майдан Бугримової, 1, що перебуває на балансі
Державного підприємства «Харківський державний цирк
ім. Ф. Д. Яшинова», 04786635, тел. 733-16-22
Нежитлові приміщення на першому поверсі двоповерхової будівлі будинку побуту (інв. № 84098, літ. «Д-2»)
загальною площею 28,8 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Дерев’янка, 19а, що перебувають на балансі Харківського державного авіаційного підприємства, 14308894,
тел. 707-08-17
Нежитлове приміщення – кімн. 14 на 11-му поверсі
12-поверхової будівлі виробничого корпусу загальною
площею 13,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21а,
що перебуває на балансі Державного підприємства Український державний проектний інститут «Укрміськбудпроект», 02497980, тел.: (057) 701-07-29, 701-14-26
Частина ділянки покрівлі 8-поверхової будівлі театру
загальною площею 20,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Сумська, 25, що перебуває на балансі Державного
підприємства «Харківський національний академічний
театр опери та балету імені М. В. Лисенка», 38385217,
тел.: (057) 700-40-46, 700-40-42
Частина нежитлового приміщення вестибуля першого
поверху 5-поверхової будівлі учбового корпусу «А»
загальною площею 9,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Блюхера, 2, що перебуває на балансі Харківського
національного університету ім. Г. С. Сковороди, 2125585,
тел. 700-69-09
Нежитлове приміщення – кімн. 38 площею 22,0 м2 на
другому поверсі та ділянка покрівлі площею 8,0 м2 триповерхового механічного корпусу (інв. № 1, літ. «З-3»)
загальною площею 30,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Кибальчича, 12а, що перебуває на балансі Державного
науково-дослідного і проектного інституту основної хімії
(НІОХІМ), 00209740, тел. 700-01-23
Нежитлове приміщення – кімн. 304 на третьому поверсі
чотириповерхового громадського будинку (інв. № 703330,
літ. А-5) загальною площею 19,5 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Бакуліна, 16, що перебуває на балансі Харківського
національного університету радіоелектроніки, 2071197,
тел. 70-21-013

Дата
оцінки

Мета проведення оцінки

01.04.15 Визначення вартості об’єкта з
метою продовження договору оренди
17.02.15 Визначення вартості об’єкта з
метою продовження договору оренди
17.02.15 Визначення вартості об’єкта з
метою продовження договору оренди
17.02.15 Визначення вартості об’єкта з
метою продовження договору оренди
05.02.15 Визначення вартості об’єкта з
метою продовження договору оренди
05.02.15 Погодження

05.02.15 Погодження

На дату
підписання
наказу

Визначення вартості
об’єкта оренди
з метою передачі в оренду
На дату Визначенпідпи- ня вартості
сання
об’єкта оренди
наказу з метою передачі в оренду
На дату
підписання
наказу

Визначення вартості
об’єкта оренди
з метою передачі в оренду

На дату
підписання
наказу

Визначення вартості
об’єкта оренди
з метою передачі в оренду

05.02.15 Погодження

05.02.15 Погодження

15.04.15 Визначення вартості об’єкта з
метою продовження договору оренди
На дату Визначенпідпи- ня вартості
сання
об’єкта оренди
наказу з метою передачі в оренду
На дату
підписання
наказу

Визначення вартості
об’єкта оренди
з метою передачі в оренду

03.03.15 Визначення вартості об’єкта з
метою продовження договору оренди
03.03.15 Визначення вартості об’єкта з
метою продовження договору оренди
03.03.15 Визначення вартості об’єкта з
метою продовження договору оренди

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 Поло
ження про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270); копія
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установчого документа претендента; копії кваліфікаційних
документів оцінювачів, копії посвідчень про підвищення ква
ліфікації 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 оцін
ки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми
особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності, виданого претенденту ФДМУ; інформація про пре
тендента (документ, який містить відомості про претендента
щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду
роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та до
датково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому
числі подібного майна, тощо); опис підтвердних документів;
один конверт.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата
ному 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 доку
ментів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити від
мітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться об 11.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації у РВ ФДМУ по Харківській області за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18, 4-й
поверх, кімн. 405. Тел. для довідок (057) 705-18-57.
Документи на участь у конкурсі подаються до відділу служ
бового діловодства РВ ФДМУ по Харківській області за адре
сою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18, 3-й поверх, кімн.
308 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (включно).

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Херсонській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки державного майна
 1. Об’єкт оцінки: частина нежитлового приміщення
площею 2,0 м2, розташованого на першому поверсі будівлі
прохідної, що перебуває на балансі вагонного депо Херсон
ДП «Одеська залізниця», за адресою: м. Херсон, вул. Паро
возна, 137.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринко
вої вартості для розрахунку орендної плати при продовженні
договору оренди.
Запланована дата оцінки: 28.02.2015.
 2. Об’єкт оцінки: службове приміщення площею
13,6 м2 в адміністративній будівлі Голопристанського
РВ УМВС в Херсонській області, що перебуває на балансі
Голопристанського РВ УМВС України в Херсонській області,
за адресою: Херсонська обл., м. Гола Пристань, вул. 1 Трав
ня, 186.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення рин
кової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні
договору оренди.
Запланована дата оцінки: 28.02.2015.
 3. Об’єкт оцінки: службове приміщення площею 7,8 м2
в адміністративній будівлі Бериславського РВ УМВС в
Херсонській області за адресою: Херсонська обл., м. Берис
лав, вул. Гоголя, 6, що перебуває на балансі Бериславського
РВ УМВС України в Херсонській області.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення рин
кової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні
договору оренди.
Запланована дата оцінки: 28.02.2015.
Звіти про оцінку мають бути прошиті (прошнуровані), про
нумеровані, 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 затвер
дження 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; ко
пію установчого документа претендента; копії кваліфікацій
них 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 до
датково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми
особистими підписами; копію сертифіката суб’єкта оціноч
ної діяльності, виданого претенденту Фондом державного
майна України; інформацію про претендента (документ, який
містить відомості про претендента щодо його досвіду робо
ти, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які
працюють у його штатному складі та додатково залучають
ся ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного
майна, тощо); конкурсна пропозиція претендента подаєть
ся 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 госпо
дарювання, який подає заяву.
Конкурсна документація приймається до 14.00 за чотири
робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включ
но) 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.
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Продовження таблиці

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: частина вбудованого приміщення площею 1,0 м2 у будівлі корпусу № 1.
Балансоутримувач – ДП «Новатор».
Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельницький, вул. Терно
пільська, 17.
Запланована дата оцінки – 28.02.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.
 Назва об’єкта оцінки № 2: вбудоване приміщення площею 26,04 м2 (кіоск) на першому поверсі в будівлі залізничного вокзалу.
Балансоутримувач – Відокремлений підрозділ вокзал стан
ції Хмельницький.
Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельницький, вул. Про
скурівська, 92.
Запланована дата оцінки – 31.01.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.
 Назва об’єкта оцінки № 3: прибудоване приміщення
гаражного боксу до будівлі управління площею 39,0 м2
та приміщення окремого службового гаража площею
44,2 м2.
Балансоутримувач – Управління Державної казначей
ської служби України у Городоцькому районі Хмельницької
області.
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Городок,
вул. Грушевського, 49.
Запланована дата оцінки – 28.02.2015.
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 (від
повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціноч
ної 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 прове
дення 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 кон
верт 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 запеча
таному конверті і має містити пропозиції щодо ціни вико
нання 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 у РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75.
Документи приймаються за вказаною вище адресою за чо
тири робочих дні до дати проведення конкурсу (включно).
Телефон для довідок (0382) 79-56-16.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди
 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди.
№
ПлоАдреса
Назва об’єкта оцінки
з/п
ща, м2 об’єкта оцінки
1 Частина будівлі їдальні 36,5 м. Черкаси,
(літ. В-1)
вул. Смілянська, 57
2 Приміщення на першо- 28,1 м. Черкаси,
му поверсі чотирипобульв. Шевверхової адміністраченка, 205
тивної будівлі
3 Частина приміщення
актової зали на третьому поверсі адмінбудівлі

55,0

м. Черкаси,
бульв. Шевченка, 205

Балансоутримувач

Дата
оцінки
28.02.15

Управління Міністерства
внутрішніх справ України
в Черкаській області
ДП «Черкаський держав- 28.02.15
ний науково-дослідний інститут техніко-економічної
інформації в хімічній промисловості»
ДП «Черкаський держав- 28.02.15
ний центр науки, інновацій
та інформатизації»

 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
пролонгації договору оренди.
№
ПлоНазва об’єкта оцінки
з/п
ща, м2
1 Частина нежитлового примі2,0
щення операційної зали
відділення поштового
зв’язку
2 Нежитлове приміщення
26,1
четвертого поверху чотириповерхової будівлі центру
поштового зв’язку
3 Частина нежитлових примі95,0
щень першого поверху чотириповерхової будівлі центру
поштового зв’язку
4 Частина нежитлових при33,09
міщень першого поверху
двоповерхової адміністративної будівлі
5 Частина приміщень першо76,2
го поверху триповерхової
будівлі статуправління

Адреса об’єкта
Дата
Балансоутримувач
оцінки
оцінки
м. Черкаси,
ЧД УДППЗ
31.01.15
бульв. Шевчен- «Укрпошта»
ка, 403
Черкаська
ЧД УДППЗ
обл., м. Сміла, «Укрпошта»
вул. Леніна, 35

31.01.15

Черкаська
ЧД УДППЗ
обл., м. Сміла, «Укрпошта»
вул. Леніна, 35

31.01.15

Черкаська обл.,
м. Кам’янка,
пров. Г. Кудрі, 4
Черкаська
обл., м. Сміла,
вул. Щорса, 6

Головне управлін- 28.02.15
ня статистики у
Черкаській області
Головне управлін- 28.02.15
ня статистики у
Черкаській області

№
Назва об’єкта оцінки
з/п
6 Нежитлова будівля складупакгаузу

Пло- Адреса об’єкта
ща, м2
оцінки
449,8 Черкаська обл.,
м. Золотоноша,
вул. Шевченка, 4б

Балансоутримувач
ВСП Шевченківського будівельномонтажного
експлуатаційного
управління № 5
Одеської залізниці

Дата
оцінки
28.02.15

 3. Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості майна об’єктів приватизації.
№
Назва об’єкта оцінки
з/п
1 Об’єкт державної власності групи А –
єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Ватутінське вантажнотранспортне управління»

Адреса об’єкта
оцінки
20254, Черкаська
обл., м. Ватутіне,
вул. Лейтенанта
Кривошеї, 113

Спосіб при- Дата
ватизації
оцінки
Аукціон 28.02.15

Вимоги до претендентів на участь у конкурсі:
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ вiд
29.08.2011 № 1270 (далі – Положення), документація подається претендентом в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті потрібно
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної ді
яльності». До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціноч
ної діяльності за встановленою формою (додаток 2 до По
ложення); копія установчого документа претендента; копії
квалiфiкацiйних документів оцінювачів, якi працюють у штат
ному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та під
писання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку
земельної ділянки); письмові згоди оцiнювачiв, яких буде до
датково залучено претендентом до проведення робіт з оцін
ки майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) та
підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку
земельної ділянки), завiренi їхнiми особистими підписами, а
також копії кваліфікаційних документів оцінювачів; копія сер
тифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенден
ту Фондом державного майна України; інформація про пре
тендента (документ, який мiстить вiдомостi про претендента
щодо його досвiду роботи, квалiфiкацiї та особистого досвiду
роботи оцiнювачiв, якi працюють у його штатному складi та
додатково залучаються ним, з незалежної оцiнки майна,
у т. ч. подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечата
ному конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання
робiт, калькуляцiї витрат, пов’язаних з виконанням робiт, а та
кож терміну виконання робіт (у календарних днях), якщо він не
визначений в інформації про проведення конкурсу.
Конкурсну документацію слід подавати до РВ ФДМУ по
Черкаськiй області за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв.
Шевченка, 205.
Останнiй день подання заяв – 13 березня 2015 року.
Конкурс відбудеться 19 березня 2015 року в РВ ФДМУ
по Черкаській області за адресою: 18000, м. Черкаси,
бульв. Шевченка, 205, тел. 37-29-71.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди
№
Назва об’єкта оцінки
з/п
1 Будівля колишньої полкової канцелярії – пам’ятка
культурної спадщини національного значення
2 Асфальтовий майданчик

3 Асфальтове покриття

ПлоБалансоутримувач
ща, м2
399,9 Національний
архітектурноісторичний заповідник
«Чернігів стародавній»
365,0 Управління Державної
автомобільної інспекції
УМВС України в Чернігівській області

Місцезнаходжен- Дата
ня об’єкта
оцінки
м. Чернігів, Вал, 28.02.15
вул. Горького, 4а

Чернігівська обл., 28.02.15
Чернігівський
р-н, с. Новоселівка, вул. Шевченка, 20г
201,9 Управління Державної м. Чернігів, пров. 28.02.15
автомобільної інспекції Вокзальний, 17
УМВС України в Чернігівській області

Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості
для цілей оренди.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здій
снюватися відповідно до вимог Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
ФДМУ від 29.08.2011 № 1270 та зареєстрованого в Міністер
стві 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 Дер
жавному реєстрі оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності;
досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки май
на, 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 оціноч
ної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оці
ночної 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 Поло
ження про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270); копія
установчого документа претендента; копії кваліфікаційних
документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких
буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про
оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково
залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими

25 лютого 2015 року
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підписами, а також копії кваліфікаційних документів оцінюва
чів; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого
претенденту Фондом державного майна України; інформація
про претендента (документ, який містить відомості про пре
тендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особисто
го 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 запечата
ному 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 від
ділу РВ ФДМУ по Чернігівській області за чотири робочих дні
до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адре
сою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок
(0462) 67-28-18.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди
 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди.
№ Назва об’єкта
ПлоАдреса
з/п
оцінки
ща, м2 об’єкта оцінки
1 Частина нежитло- 1,0 м. Київ,
вого приміщення
вул. Кільцева
дорога, 4а
2 Частина нежитло- 2,0 м. Київ,
вого приміщення
вул. Дегтярівська, 49г
3 Частина нежитло- 2,0 м. Київ,
вого приміщення
вул. Дегтярівська, 49г
4 Частина нежитло- 2,0 м. Київ,
вого приміщення
вул. Мельникова, 81
5 Частина нежитло- 2,0 м. Київ,
вого приміщення
просп. Перемоги, 54/1
6 Частина нежитло- 2,0 м. Київ,
вого приміщення
вул. Е. Потьє, 18
7 Частина нежитло- 2,0 м. Київ,
вого приміщення
вул. Дегтярівська, 49г
8 Частина нежитло- 2,0 м. Київ,
вого приміщення
вул. Дегтярівська, 49г
9 Частина нежитло- 2,0 м. Київ,
вого приміщення
вул. Мельникова, 81
10 Частини нежитло- 6,0 (по м. Київ,
вого приміщення
2) просп. Перемоги, 54/1
11 Нежитлове при69,1 м. Київ,
міщення
вул. Хрещатик, 30
12 Нежитлове при87,0 м. Київ,
міщення
вул. М. Кривоноса, 4
13 Частина нежитло- 2,0 м. Київ,
вого приміщення
вул. ДовнарЗапольського,
16
14 Нежитлове при- 218,66 м. Київ,
міщення
вул. Фрунзе,
104

Орієнтовна
дата оцінки
28.02.15

Балансоутримувач
Вище професійне училище
№ 33
ДВНЗ «Київський національний економічний університет
ім. В. Гетьмана»
ДВНЗ «Київський національний економічний університет
ім. В. Гетьмана»
ДВНЗ «Київський національний економічний університет
ім. В. Гетьмана»
ДВНЗ «Київський національний економічний університет
ім. В. Гетьмана»
ДВНЗ «Київський національний економічний університет
ім. В. Гетьмана»
ДВНЗ «Київський національний економічний університет
ім. В. Гетьмана»
ДВНЗ «Київський національний економічний університет
ім. В. Гетьмана»
ДВНЗ «Київський національний економічний університет
ім. В. Гетьмана»
ДВНЗ «Київський національний економічний університет
ім. В. Гетьмана»
Міністерство енергетики
та вугільної промисловості
України
Київський національний
університет будівництва та
архітектури
Національна медична академія післядипломної освіти
ім. П. Л. Шупика
ДП «Антонов-Фінанс»

28.02.15
28.02.15
28.02.15
28.02.15
28.02.15
28.02.15
28.02.15
28.02.15
28.02.15
28.02.15
31.01.15
31.01.15

28.02.15

 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати для пролонгації договору оренди.
№ Назва об’єкта
Пло- Адреса об’єкта
Дата
Балансоутримувач
з/п
оцінки
ща, м2
оцінки
оцінки
1 Частина нежитло- 2,0 м. Київ,
Відокремлений підрозділ
30.11.14
вого приміщення
вул. Уманська, 8 Вагонна дільниця станції КиївПасажирський
2 Нежитлове при- 230,9 м. Київ, вул. Об- ДП Державне спеціалізоване 31.03.15
міщення
серваторна, 25 видавництво «Техніка»

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 кваліфікацій
них 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 держав
ного майна України; інформація про претендента (документ,
який містить відомості про претендента щодо його досвіду
роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінюва
чів, які працюють у його штатному складі та додатково залу
чаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі поді
бного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата
ному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконан
ня 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 запеча
таному конверті з описом підтвердних документів, що містять
ся в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 20
березня 2015 р.».
Конкурс відбудеться 20 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 12.30 16 березня 2015 р. за
адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для
довідок 281-00-32.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
цілісного майнового комплексу
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою пролонгації
договору оренди ЦМК.
Замовником звіту виступає РВ ФДМУ по м. Києву.
 Найменування об’єкта оцінки: структурний підрозділ
готелю «Експрес» ДП «Український центр обслуговування
пасажирів на залізничному транспорті України» орендованого ПАТ «УЦОП».
Юридична адреса: м. Київ, бульв. Шевченка, 38/40.
Кількість основних засобів: 6 278,47 одиниць.
Балансова залишкова вартість основних засобів:
7 760 418,49 грн. станом на 31.12.2014.
Місце розташування об’єктів оцінки: м. Київ, бульв. Шев
ченка, 38/40; м. Київ, вул. Пушкінська, 14, літ. «Б» та «В»;
м. Київ, пл. Привокзальна, 1.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): державна
власність.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так,
ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.12.2014.
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 кваліфікацій
них 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 держав
ного майна України; інформація про претендента (документ,
який містить відомості про претендента щодо його досвіду
роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінюва
чів, які працюють у його штатному складі та додатково залу
чаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі поді
бного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата
ному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконан
ня робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт,
а також терміну виконання робіт, якщо він не визначений в
інформації про проведення конкурсу.

Конкурсна документація претендента подається у запе
чатаному конверті з описом підтвердних документів, що міс
тяться в конверті. На конверті потрібно зробити відмітку «На
конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності, який відбу
деться 11 березня 2015 р.».
Конкурс відбудеться 11 березня 2015 р. о 15.00 у РВ
ФДМУ по м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка,
50г, тел. для довідок 281-00-32.
Документи приймаються до 12.30 5 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 11.02.2015, визнано таких переможців конкурсу:
1) переможцем конкурсу щодо визначення вартості дер
жавної частки в ТОВ «Торговий Флот Донбасу», що становить
25,1 % статутного капіталу товариства, з метою її продажу за
грошові кошти визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ
«Канзас Ріал Естейт»;
2) переможцем конкурсу щодо визначення вартості
об’єкта оренди – нежитлового приміщення площею 56,5 м2
на першому поверсі будівлі навчального корпусу за адре
сою: м. Київ, вул. Чигоріна, 14, що обліковується на балансі
Київського національного університету культури і мистецтв,
з метою продовження строку дії договору оренди визнано
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Консалтингове підприємство «Оріяна»;
3) переможцем конкурсу щодо визначення вартості
об’єкта оренди – нежитлового приміщення площею 68,3 м2
на першому поверсі будівлі навчального корпусу за адре
сою: м. Київ, вул. Чигоріна, 14, що обліковується на балансі
Київського національного університету культури і мистецтв,
з метою продовження строку дії договору оренди визнано
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Консалтингове підприємство «Оріяна»;
4) переможцем конкурсу щодо визначення вартості
об’єкта оренди – нежитлового приміщення площею 58,3 м2
на першому поверсі будівлі навчального корпусу за адре
сою: м. Київ, вул. Щорса, 36, що обліковується на балансі
Київського національного університету культури і мистецтв,
з метою продовження строку дії договору оренди визнано
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Чубенка Дениса Володимировича;
5) переможцем конкурсу щодо визначення вартості
об’єкта оренди – нежитлового приміщення площею 88,0 м2
на першому поверсі будівлі навчального корпусу за адре
сою: м. Київ, вул. Щорса, 36, що обліковується на балансі
Київського національного університету культури і мистецтв,
з метою продовження строку дії договору оренди визнано
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Чубенка Дениса Володимировича;
6) переможцем конкурсу щодо визначення вартості
об’єкта оренди – нежитлового приміщення площею 85,8 м2
на першому поверсі будівлі гуртожитку університету за адре
сою: м. Київ, вул. Російська, 70, що обліковується на балансі
Київського національного університету культури і мистецтв,
з метою продовження строку дії договору оренди визнано суб’єкта оціночної діяльності – ДП «Державний інститут
комплексних техніко-економічних досліджень»;
7) переможцем конкурсу щодо визначення вартості
об’єкта оренди – нежитлового приміщення площею 67,8 м2
на третьому поверсі будівлі навчального корпусу за адре
сою: м. Київ, вул. Щорса, 36, що обліковується на балансі
Київського національного університету культури і мистецтв,
з метою продовження строку дії договору оренди визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Чубенка Дениса
Володимировича;
8) переможцем конкурсу щодо визначення вартості
об’єкта оренди – нежитлового приміщення площею 60,3 м2
на першому поверсі будівлі гуртожитку університету за адре
сою: м. Київ, вул. Щорса, 36а, що обліковується на балансі
Київського національного університету культури і мистецтв,
з метою продовження строку дії договору оренди визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Чубенка Дениса
Володимировича;
9) переможцем конкурсу щодо визначення вартості
об’єкта оренди – нежитлового приміщення площею 55,2 м2
на першому поверсі будівлі навчального корпусу за адре
сою: м. Київ, вул. Чигоріна, 20, що обліковується на балансі
Київського національного університету культури і мистецтв,
з метою продовження строку дії договору оренди визнано
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Консалтингове підприємство «Оріяна».
Продовження рубрики на стор. 15

оренд а
Департамент з питань управління державним майном та орендних відносин, т. 200-34-39

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Волинській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Міністерство вну08670473, Ковельський міський відділ управління МВС України у Вотрішніх справ України линській області, Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежності, 199а

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета
місцезнаходження
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн.
вий строк оренди
використання
Частина шестиповерхового адміністратив- 08670473.8.ЕХЖТХИ160 45000, м. Ковель, вул. Не9,2
42 217,00
2 роки 11 місяців Розміщення
ного приміщення літер «А-6»
залежності, 119а
офіса
найменування

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

Назва органу
управління
Міністерство
освіти і науки
України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
37664469, Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний
університет», м. Кривий Ріг, вул. ХХІІ Партз’їзду, 11, тел. (056) 409-06-06

25 лютого 2015 року

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн. ливий строк оренди
Частини нежит- 37664469.1.РШШМВД340 м. Кривий Ріг,
11,0
35 201,00
1 рік
Розміщення ксерокопіювальної техніки для
лового вбудовавул. Першотравнадання населенню послуг із ксерокопіювання
ного приміщення
нева, 12
документів
найменування

реєстровий номер майна місцезнаходження

№ 8 (857)

ð

11
Продовження таблиці

№
з/п

Назва органу
управління

2

Міністерство
освіти і науки
України
Міністерство
освіти і науки
України
Міністерство
освіти і науки
України
Міністерство
освіти і науки
України
Державне
космічне агентство України

3
4
5
6

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

найменування

реєстровий номер майна

Нежитлове
вбудоване приміщення
26371946, «Нікопольський коледж Дніпропетровського державного аграрноНежитлове
економічного університету», м. Нікополь, вул. К. Лікбнехта, 167,
вбудоване прител. (05662) 5-11-02
міщення
01116130, Дніпропетровський національний університет залізничного транспор- Нежитлове
ту ім. академіка В. Лазаряна, м. Дніпропетровськ, вул. Лазаряна, 2,
вбудоване прител. (056) 776-59-47
міщення
01116130, Дніпропетровський національний університет залізничного транспор- Нежитлове
ту ім. академіка В. Лазаряна, м. Дніпропетровськ, вул. Лазаряна, 2,
вбудоване прител. (056) 776-59-47
міщення
14308368, Державне підприємство «ВО ПМЗ ім. Макарова», м. ДніпропеЧастина даху та
тровськ, вул. Криворізька, 1, тел. (0569) 3-16-41
частина приміщення горища

02541792.1.ГАДШДЯ011

02541792, ДПТНЗ «Орджонікідзевське професійно-технічне училище»,
м. Орджонікідзе, вул. Л. Чайкіної, 17, тел. (05667) 4-38-94

00493675.6.БЕШСНП5807
01116130.1.ЯОЧПКЧ012
01116130.1.ЯОЧПКЧ080
РМЙЙМК1296

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
площа, м2 лежною оцінкою, грн. ливий строк оренди
м. Орджонікідзе,
42,0
23 846,00
1 рік
вул. Л. Чайкіної, 17
м. Нікополь,
28,29
114 670,00
1 рік
вул. К. Лікбнехта, 167
м. Дніпропе11,68
102 083,00
1 рік
тровськ, вул. Лазаряна, 2
м. Дніпропе18,6
168 628,00
1 рік
тровськ, вул. Лазаряна, 2
м. Дніпропе14,72
79 237,00
1 рік
тровськ, просп.
(7,04 та
Кірова, 129а
7,68)

мета використання
Інше використання державного майна (стоянка
власного автотранспорту), без права здійснення
діяльності з ремонту автомобілів
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі
Розміщення ксерокопіювальної техніки для
надання населенню послуг зі ксерокопіювання
документів
Розміщення ксерокопіювальної техніки для
надання населенню послуг зі ксерокопіювання
документів
Розміщення оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку

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».

Закарпатська область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Закарпатській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний
телефон)
1 Державна
38028923, Управління Державної казначейської служби
казначейська України у Тячівському районі Закарпатської області,
служба України Закарпатська обл., м. Тячів, вул. Жовтнева, 2,
тел. (0234) 3-22-05

№
з/п

Назва органу
управління

реєстровий номер
місцезнахомайна
дження
Вбудоване приміщення (поз. 38028923.1.АААГБГ731 Закарпатська
2) першого поверху адмініобл., м. Тячів,
стративної будівлі
вул. Жовтнева, 2
найменування

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можлимета
площа, м2 залежною оцінкою, грн. вий строк оренди
використання
18,2
73 182,00
35 місяців
Розміщення торговельного об’єкта з продажу поліграфічної
продукції та канцтоварів – 16,2 м2; розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів – 2,0 м2

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

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

Назва органу
управління

1 Міністерство освіти
і науки України
2

Міністерство
внутрішніх справ
України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
02543905, ДНЗ «Запорізький центр професійно-технічної
освіти водного транспорту», 69063, м. Запоріжжя,
вул. Глісерна, 24а, тел. (061) 222-52-73
08592187, Головне управління Міністерства внутрішніх справ України в Запорізькій області, м. Запоріжжя,
вул. Матросова, 29, тел. (0612) 39-21-87

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн. ливий строк оренди
Нежитлове приміщення № 2 (у складі прим. Запоріжжя, вул.
85,3
191 471,00
1 рік
Розміщення їдальні, що не здійснює проміщень №12, 13, 14) першого поверху
Глісерна, 24а
даж товарів підакцизної групи, у навчальбудівлі учбового корпусу № 2 (літ. А-4)
ному закладі
Будівля складу літ. А;
08592187.1.ТГЧЮБР181; м. Запоріжжя, вул.
73,5;
230 199,00
10 років
Розміщення складів
будівля складу літ. Б
08592187.1.ТГЧЮБР664 Північне шосе, 7
187,9
реєстровий номер
майна
–

найменування

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 зазна
ченням 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».

Івано-Франківська область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п
1

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можнайменування
місцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн. ливий строк оренди
Державна служба 02360599, Головне управління статистики в Івано-Франківській області, Частина приміщення на 4-му
02360599.1.АААДЕЕ947 м. Івано-Франківськ,
24,0
176 210,00
2 роки 11 місяців Розміщення громадської організації
статистики України 76000, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 6, тел. (0342) 79-20-77
поверсі адміністративної будівлі
вул. Василіянок, 6
станом на 31.12.2014
Назва органу
управління

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

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, РВ ФДМУ по Івано-Франківській області, відділ оренди, тел./факс (0342) 55-25-97. У разі надходження двох і більше заяв на 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».

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

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

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

05465028, Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля (м. Рубіжне), 93009,
Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Леніна, 31, тел. (06453) 6-40-49
00173290, Лисичанський ордена Трудового Червоного Прапора гірничий технікум, 93120, Луганська обл., м. Лисичанськ,
просп. Леніна, 84

найменування

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн. ливий строк оренди
02070714.16.КЖЕЯТО026 Луганська обл., м. Ру98,5
61 422,00
1 рік
Розміщення офісних прибіжне, вул. Леніна, 33
станом на 31.12.2014
міщень
реєстровий номер майна

Нежитлове приміщення на другому поверсі
4-поверхової будівлі навчального корпусу У-2
(кімн. 220) (інв. № 10310011)
Нежитлове вбудоване приміщення на першому поверсі п’ятиповерхової нежитлової будівлі
(інв. № 10310004)

–

Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Свердлова, 275

16,9

32 713,00
станом на 31.12.2014

2 роки 364 дні

Розміщення офісного приміщення

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

Львівська область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Львівській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
місцезнахозагальна вартість майна за неза- максимально можмета використання
дження
площа, м2 лежною оцінкою, грн. ливий строк оренди
1 Міністерство
03363128, Львівський техніко-економічний Частина нежитлового приміщення (інд. № 19) 02071010.12.ЦЛЯЮСЕ345 м. Львів,
5,0
47 300,00
1 рік
Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання послуг наосвіти і науки коледж Національного університету
на другому поверсі будівлі головного корпусу
вул. Пасічна, 87
станом на 31.12.2014
селенню із ксерокопіювання документів (2,0 м2); торговельУкраїни
«Львівська політехніка», м. Львів, вул. Паного об’єкта з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів,
січна, 87, тел.: 251-04-99, 251-05-05
ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для
навчальних закладів (1,5 м2); торговельного об’єкта з продажу
продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи (1,5 м2)
2 Міністерство
04728690, ДП «Науково-дослідний інсти- Нежитлові приміщення на першому поверсі
04728690.13.ААААЛД403 м. Львів,
116,4
1 009 537,00
2 роки 364 дні
Розміщення видавництва друкованих засобів масової інфорекономічного тут метрології вимірювальних і управляю- триповерхової будівлі
вул. М. Кривостаном на 30.11.2014
мації та видавничої продукції, що видаються українською
розвитку і тор- чих систем», 79008, м. Львів, вул. М. Криноса, 6
мовою
гівлі України
воноса, 6, тел. (032) 239-92-00
3 Державна ве- 00485670, Державний науково-дослідний Нерухоме державне майно – будівлі, а саме:
Інформація відсутня
Львівська обл.,
1 245,5
432 990,00
2 роки 364 дні
Виробництво сухих будівельних сумішей (інше використання)
теринарна та
контрольний інститут ветеринарних пре- свинарника літ. «1-Г» площею 472,3 м2;
Городоцький
станом на 31.12.2014
фітосанітарна паратів та кормових добавок, 79019,
р-н, смт Великормокухні літ. «1-Д» площею 427,5 м2;
служба України м. Львів, вул. Донецька, 11,
кий Любінь, вул.
ізолятора тварин літ. «1-Ж» площею 250,3 м2;
тел.: 252-33-72, 252-11-93
Львівська, 194
кролятника літ. «1-К» площею 95,4 м2

№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

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 орен
ди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна».

Миколаївська область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Миколаївській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
найменування
контактний телефон)
1 Міністерство освіти 02066753, Національний університет кораблебудування
Частина холу першого
і науки України
ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв, просп. Героїв Сталін- поверху нового учбового
града, 9, тел. (0512) 37-05-80
корпусу

№
з/п

Назва органу
управління

№ 8 (857)

реєстровий
номер майна
–

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн.
вий строк оренди
м. Миколаїв, просп. Леніна, 3
3,0
8 200,00
1 рік
Розміщення автомата з продажу
гарячих напоїв та продажу снеків

25 лютого 2015 року

ð

12
Продовження таблиці

№
з/п

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

Назва органу
управління

2 Міністерство інфра- 25382899, Миколаївська дирекція УДППЗ «Укрпошта»,
структури України м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 1,
тел. (0512) 21-91-62

реєстровий
номер майна
21560045.1500.АААЖЕЕ553

найменування
Нежитлові приміщення

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн.
вий строк оренди
Миколаївська обл., Веселинівський
20,8
24 100,00
2 роки 11 місяців Роздрібна торгівля непродовольр-н, с. Ставки, вул. Леніна, 56а
чими товарами

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн. 37 – 38, РВ ФДМУ по Миколаївській області та факсом (0512) 47-51-70. За додатковою інформацією слід звертатися за тел.:
(0512) 47-89-82, 47-04-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох
і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комуналь
ного майна».

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Одеській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Назва ор№
гану управз/п
ління
1 Міністерство інфраструктури
України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
38727770, Державне підприємство «Адміністрація морських портів України» (БілгородДністровська філія ДП «АМПУ»), 01135,
м. Київ, просп. Перемоги, 14,
тел. (048) 729-38-22
2 Міністер21536845, Українське державне підприємство
ство інфра- по обслуговуванню іноземних та вітчизняних
структури
автотранспортних засобів «УКРІНТЕРАВТОСЕРУкраїни
ВІС», 03083, м. Київ, просп. Науки, 57

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
місцезнахозагальна
майна
дження
площа, м2
38727770.2.ПКПИЧС115 Одеська обл.,
43,0
м. БілгородДністровський,
вул. Шабська, 81

найменування
Кабінети № 3, 4, 5, 10, 11, 12
у будівлі адміністративного призначення № 2

Нежитлове приміщення будівлі контрольно-технічного пункту

–

3 Міністерство освіти
і науки
України
4 Міністерство освіти
і науки
України

02546281, Державний навчальний заклад
Нежитлові вбудовано-прибудовані приміщення на першому поверсі
«Одеський професійний ліцей будівництва та
дев’ятиповерхової будівлі
архітектури», 65045, м. Одеса, вул. Базарна, 63,
тел. (048) 726-25-63
02071045, Одеський національний політехнічЧастина технічної площадки
ний університет, 65044, м. Одеса, просп. Шевченка, 1, тел. (048) 705-86-03

5 Міністерство інфраструктури
України

01125637, ДП «Чорноморсько-Азовське
виробничо-експлуатаційне управління морських
шляхів», 68000, Одеська обл., м. Іллічівськ,
смт Олександрівка, вул. Судноремонтна, 35

м. Одеса,
вул. Одарія, 2

02546281.1.КФЖШАЧ010 м. Одеса,
вул. Базарна, 63

Покриття із залізобетону, грейферна дорога, внутрішні дороги, склад № 2, склад
пропан-бутан, гараж, склад № 3, склад № 1, центр дозвілля, будівля диспетчерської
служби, прохідна № 1, прохідна № 2, споруда відкритого вугільного складу, будівля
складу ПММ, склад промпартії, адміністративна будівля ГБТОФ, артезіанська свердловина, туалет, будівлі берегових майстерень, водопровідна лінія, водостоки

вартість майна за неза- максимальний
мета використання
лежною оцінкою, грн. строк оренди
194 500,00
2 роки
Розміщення офісних
11 місяців
приміщень

24,8

118 785,00

2 роки
11 місяців

284,97

2 568 732,00

1 рік

7,5

40 548,00

1 рік

2 210 679,00

2 роки
11 місяців

–

м. Одеса, просп.
Шевченка, 1

–

Одеська обл.,
10 055,0 м2;
м. Іллічівськ,
827,5 пог. м
смт Олександрівка, вул. Судноремонтна, 35

Розміщення магазину
з продажу радіотехніки
(розміщення торговельного об’єкта з продажу
непродовольчих товарів)
Розміщення їдальні, що
не здійснює продаж товарів підакцизної групи,
у навчальному закладі
Розміщення торговельного об’єкта з продажу
продовольчих товарів,
крім товарів підакцизної
групи
Розміщення транспортних підприємств з перевезення вантажів

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

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

Назва органу
управління

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

1 Державна служба
геології та надр
України

найменування

21044912, Полтавська експедиція по геофізичним дослідженням у
Нежитлове приміщенсвердловинах, 38751, Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Розсошен- ня магазину
ці, вул. Фрунзе, 6, тел. 59-05-43

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмета
реєстровий номер майна
місцезнаходження
площа, м2 лежною оцінкою, грн. ливий строк оренди
використання
01432761.101.ЮРИЕАХ033 Полтавська обл., Полтав258,2
902 900,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта
ський р-н, с. Розсошенці,
з продажу продовольчих товарів,
вул. Фрунзе, 8
крім товарів підакцизної групи

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

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

Назва органу
управління

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

1 Міністерство культури
України

21146541, Національний заповідник «Замки Тернопілля», 47302,
Тернопільська обл., м. Збараж, вул. Б. Хмельницького, 6,
тел. (03550) 2-42-47

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можнайменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн. ливий строк оренди
Частина приміщень Адміністративного будинку кінця
21146541.1.ДБЕЦРЕ381 Тернопільська обл., м. Зба22,6
42 770,00
2 роки 11 місяців
ХІХ ст., пам’ятки архітектури місцевого значення, охораж, вул. Б. Хмельницьронний номер 139
кого, 6

мета
використання
Розміщення
офісного приміщення

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 держав
ного та комунального майна».

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

Назва органу
управління
Міністерство інфраструктури України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
38728533, Херсонська філія ДП «Адміністрація
морських портів України», м. Херсон,
просп. Ушакова, 4

реєстровий номер
майна
–

найменування
Вбудоване нежитлове приміщення на другому
поверсі 4-поверхової будівлі

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн. вий строк оренди
м. Херсон, просп. Ушакова, 4
18,24
–
2 роки 11 місяців Розміщення офіса

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 47,
РВ ФДМУ по Херсонській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надхо
дження 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
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
1 Міністерство аграрної по- 00415528, Черкаська філія інституту «Укрдіпролітики та продовольства
сад», м. Черкаси, вул. Смілянська, 120/1,
України
тел. (0472) 63-75-60
2 Державна служба статисти- 2357999, Головне управління статистики у Черки України
каській області, м. Черкаси, вул. О. Дашковича,
39, тел. (0472) 45-74-48

№
з/п

Назва органу
управління

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можнайменування
реєстровий номер майна місцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн. ливий строк оренди
Частина приміщень підвалу чо- 00415416.4.БЕШСНП8846 м. Черкаси, вул.
79,86
91 040,00
2 роки 364 дні
Виробництво виробів з паперу та картону
тириповерхової цегляної будівлі
Смілянська,120/1
Приміщення на першому поверсі (кімн. 102) адмінбудівлі

–

м. Черкаси,
вул. О. Дашкевича, 39

38,86

156 700,00

2 роки 364 дні

Розміщення поліграфічного виробництва, офісного
приміщення та використання площ спільного користування

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
№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство
внутрішніх справ
України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична
найменування
адреса, контактний телефон)
08592371, УМВС України в ЧерніЧастина даху площею 28,35 м2 та приміщення (4-15)
вецькій області, 58000, м. Чернівці,
площею 11,2 м2 четвертого поверху будівлі поліклівул. Головна, 24, тел. (0372) 59-15-55 ніки (літ. А) Сектору медичного забезпечення УМВС
України в Чернівецькій області

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
місцезнахозагальна вартість майна за неза- максимально можмета використання
номер майна
дження
площа, м2 лежною оцінкою, грн. ливий строк оренди
–
м. Чернівці,
39,55
203 280,10
2 роки 11 місяців Розміщення оператора телекомунікацій, який надає послуги з руховул. Героїв
мого (мобільного) зв'язку, оператора телекомунікацій, який надає
Майдану, 228
послуги з доступу до мережі Інтернет (за технологією «ЕDGE» –
мобільний Інтернет)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, РВ ФДМУ
по Чернівецькій області, контактний телефон 55-42-35. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта
оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна».

25 лютого 2015 року

№ 8 (857)

13
м. Київ
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по м. Києву про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телереєстровий
місцезнахо- загальна вартість майна за неза- максимально можлинайменування
фон)
номер майна
дження
площа, м2 лежною оцінкою, грн.
вий строк оренди
1 Міністерство осві- 02125289, Київський національний лінгвістичний університет, Нерухоме майно
02125289.1. ЕТСОЦС010 м. Київ, Ла72,0
845 224,00
1 рік
ти і науки України 03680, м. Київ, вул. В. Васильківська, 73, тел. 287-67-88
бораторна, 3
станом на 30.11.2015
2 Міністерство осві- 14310709, Державне підприємство «Науково-дослідний інНерухоме майно – нежитлові при–
м. Київ, вул. 110,59
1 027 600,00
2 роки 11 місяців
ти і науки України ститут «Оріон», м. Київ, вул. Ежена Потьє, 8а, тел. 456-91-64 міщення на першому поверсі будівлі
Дегтярівстаном на 30.09.2014
лабораторно-побутового комплексу
ська, 51
3 Міністерство куль- 20073260, Національний Києво-Печерський ІсторикоНерухоме майно – частина приміщен- 20073260.5.ЮЖВЦСД 1015 м. Київ, вул.
28,9
590 750,00
2 роки 11 місяців
тури України
культурний заповідник, 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9,
ня, корп. № 20 пам’ятки архітектури наЛаврська, 9
станом на 30.11.2014
тел. 406-63-18
ціонального значення «Келії клірошан»

№
з/п

Назва органу
управління

мета використання
Розміщення курсів з навчання водіїв (64 години
на місяць)
Розміщення торговельного об’єкта з продажу
непродовольчих товарів (69,0 м2), розміщення
складу (27,08 м2), розміщення офіса (14,51 м2)
Розміщення благодійної організації на площі,
що не використовуються для провадження
підприємницької діяльності

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
кімн. 107, тел. 281-00-18. Заяви подаються в окремому конверті з надписом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження
двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та
комунального майна».
апарат фдму
Оголошення
орендодавця – апарату ФДМУ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу
управління

1

Фонд державного
майна України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
00032945, Фонд державного майна України, 01601,
м. Київ-133, вул. Кутузова, 18/9, тел./факс 200-30-90

найменування

реєстровий номер майна

Нерухоме майно – частина
приміщення гаража

00032945.3.АААДКЕ203

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета
місцезнаходження
площа, м2 лежною оцінкою, грн.
вий строк оренди
використання
м. Київ, Печерський р-н,
992,7
3 063 700,00
2 роки 11 місяців
Розміщення станції технічного
вул. Остапа Вишні, 5а
обслуговування

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 надхо
дження 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

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про проведення
конкурсу з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону
на право оренди нерухомого державного майна
Назва та місцезнаходження органу, що проводить кон
курс: РВ ФДМУ по Закарпатській області, 88000, м. Ужгород,
вул. Собранецька, 60.
 Назва об’єкта та місцезнаходження: частина коридору (поз. 35 за планом) площею 26,0 м2 другого поверху
навчально-лабораторного корпусу літ. «А» за адресою: За
карпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська,14.
Балансоутримувач: Державний вищий навчальний заклад
«Ужгородський національний університет».
Орган управління майном – Міністерство освіти і науки
України.
Основні умови проведення конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної пла
ти за використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою
орендною платою за базовий місяць оренди – січень 2015
року, що становить 344,47 грн. (без ПДВ); у подальшому
орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси
інфляції; ефективне використання орендованого майна від
повідно до мети використання: розміщення буфету, що не
здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному
закладі; термін дії договору оренди – 1 рік; компенсація пере
можцем конкурсу витрат, пов’язаних з проведенням незалеж
ної оцінки об’єкта оренди, протягом 7 календарних днів після
дати затвердження орендодавцем результатів конкурсу; пе
реможець конкурсу після отримання проекту договору оренди
протягом 5 робочих днів повертає орендодавцю підписаний
договір оренди; протягом місяця після підписання договору
оренди внести завдаток у розмірі місячної орендної плати;
своєчасна і у повному обсязі сплата орендної плати (щомісяця
не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним місяцем);
продовження терміну дії договору оренди нерухомого майна
здійснюється згідно з чинним законодавством; страхування
орендованого майна; право орендодавця здійснювати конт
роль за станом, цільовим використанням об’єкта оренди; сво
єчасно здійснювати за власний рахунок капітальний, поточний
та інші види ремонту орендованого майна. Ця умова договору
не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень орендо
ваного майна і не тягне за собою зобов’язання орендодавця
щодо компенсації вартості поліпшень; здійснювати витрати,
пов’язані з утриманням орендованого майна. Протягом 15
робочих днів після підписання договору укласти з балансо
утримувачем орендованого майна договір про відшкодуван
ня витрат балансоутримувача на утримання орендованого
майна, надання комунальних послуг орендарю або безпо
середньо з організаціями, що надають відповідні послуги;
нести відповідальність за дотримання правил експлуатації
інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії на орендо
ваному майні згідно з чинним законодавством; орендоване
майно не може бути приватизованим та переданим в субо
ренду; претенденту, який бажає взяти участь у конкурсі і який
був учасником попереднього конкурсу на даний об’єкт орен
ди, але відмовився від підписання договору оренди, сплатити
платіж до державного бюджету в розмірі 700,00 грн. (10 % від
останньої пропозиції щодо місячної орендної плати) на р/р
№ 31117093700002 УДК в Закарпатській області, одержувач
коштів: Держбюджет м. Ужгород, код казначейства 38015610,
код платежу 22080200, МФО 812016, який не підлягає повер
ненню. Підтвердний документ про сплату платежу надати до
кінцевого строку прийняття заяв з документами від претен
дента на участь у конкурсі, тобто за три робочіх дні до дати
проведення конкурсу. У випадку неподання підтвердного до
кумента про сплату платежу претендент не допускається до
участі в конкурсі.
Інші умови конкурсу відповідають умовам Типового догово
ру оренди, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 23.08.2000 № 1774 (зі змінами) та зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 21.12.2000 за № 930/5151.
Основним критерієм визначення переможця конкурсу є
найбільший розмір орендної плати у разі обов’язкового за
безпечення виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інфор
мації про конкурс; пропозиції щодо виконання умов конкур
су, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого
вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу;
інформацію про засоби зв’язку з ним;
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відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повно
важення представника юридичної особи; посвідчені нотаріу
сом копії установчих документів; завірену належним чином
копію звіту про фінансові результати претендента з урахуван
ням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній
рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не по
рушено справу про банкрутство.
б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує осо
бу, або належним чином оформлену довіреність; завірену на
лежним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; заві
рену належним чином копію декларації про доходи або звіту
суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника
єдиного податку.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати)
подаються у конвертах з надписом «На конкурс» з відбитком
печатки претендента.
Кінцевий строк прийняття заяв та пропозицій від претен
дентів на конкурс – за три робочих дні до дати проведення
конкурсу.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону буде
проведено о 10.00 на 21-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» у РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою:
м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, контактний телефон
61-21-50.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення
конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про проведення
конкурсу з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону
на право оренди нерухомого державного майна
 Об’єкт оренди: частина замощення (покриття тротуарною плиткою) площею 29,0 м2 з торця адміністративногосподарського корпусу з прибудовою Літ. Б-4, Б1-4, Б2
за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64.
Балансоутримувач: Запорізький національний технічний
університет.
Вартість нерухомого майна згідно зі звітом про незалежну
оцінку на 30.11.2014 становить 69 559,0 грн. без урахування
ПДВ.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Основні умови проведення конкурсу:
цільове призначення (орендна ставка 8 %): розміщення
торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім
товарів підакцизної групи; найбільший запропонований розмір
місячної орендної плати порівняно зі стартовим. Стартовий
розмір орендної плати за базовий місяць – січень 2015
року становить 493,00 грн. без урахування ПДВ; строк
оренди – 1 рік з можливим продовженням договору оренди
за умови погодження з органом, уповноваженим управляти
об’єктом оренди; забезпечувати збереження орендованого
майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримува
ти 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; передане в орен
ду майно або його частина не підлягає передачі в суборенду
та приватизації; протягом місяця після укладення договору
застрахувати орендоване майно на суму, не меншу, ніж за
значена у висновку про вартість об’єкта оренди, на користь
балансоутримувача, який несе ризик випадкової загибелі чи
пошкодження об’єкта оренди, в порядку, визначеному законо
давством, та надати орендодавцю та балансоутримувачу копії
договору страхування орендованого майна (страхового полі
са) разом з документами, що підтверджують оплату страхово
го внеску. Постійно поновлювати договір страхування таким
чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим;
здійснювати витрати, пов’язані з утриманням орендованого
майна. Протягом 15 робочих днів після підписання договору
укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір
про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання
орендованого майна та надання комунальних послуг оренда
рю та надати його копію орендодавцю. У разі потреби орен
дар укладає договори на комунальні послуги безпосередньо
з підприємствами, організаціями, які надають такі послуги;
компенсація протягом 10 календарних днів з дати підписання
договору оренди переможцем конкурсу витрат на виготов
лення звіту про незалежну оцінку платнику за зазначений звіт,

якщо останній не стане переможцем конкурсу (за наявності
документів, що підтверджують виготовлення звіту про неза
лежну оцінку та його оплату); на підтвердження зобов’язання
за договором оренди і на забезпечення його виконання про
тягом одного місяця з дати укладення договору оренди вне
сти до державного бюджету та балансоутримувачу завдаток
в установленому чинним законодавством співвідношенні в
розмірі, не меншому, ніж подвійний розмір орендної плати
за базовий місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за
останні два місяці оренди; після отримання проекту догово
ру оренди протягом п’яти робочих днів повернути підписаний
договір орендодавцеві.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропо
нування розміру орендної плати за принципом аукціону.
Основним критерієм визначення переможця є найбільший
розмір орендної плати за умови обов’язкового забезпечення
виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд
конкурсної комісії такі матеріали:
відповідно до вимог п. 7 Порядку проведення конкурсу на
право оренди державного майна, затвердженого постано
вою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906: заяву
про участь у конкурсі; проект договору з пропозицією щодо
виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, про
позиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день
проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента.
Конкурс буде проведено о 10.00 на 21-й календарний
день з дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 69001, м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50, кімн. 35, РВ ФДМУ по Запорізькій
області.
Реєстрація учасників конкурсу починається за 30 хв. та
завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу за
адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. 35,
РВ ФДМУ по Запорізькій області.
Заяви та документи на участь у конкурсі приймаються про
тягом 15 календарних днів з дати цієї публікації. Пропозиції
подаються у конвертах з написом «На конкурс» з відбитком
печатки претендента щодня з 8.00 до 17.00, по п’ятницях та
передсвяткових днях – з 8.00 до 15.00 (обідня перерва з 12.00
до 12.45) за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50,
кімн. 9, РВ ФДМУ по Запорізькій області.
Якщо дата кінцевого терміну прийняття заяв припадає на
неробочий чи святковий день, то днем кінцевого терміну при
йняття заяв вважається попередній перед такими вихідними
чи святковими днями робочий день.
У разі, якщо дата проведення конкурсу припадає на не
робочий чи святковий день, то датою проведення конкурсу
вважається наступний за вихідними чи святковими днями
робочий день.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про проведення
конкурсу на право оренди нерухомого
державного майна
 1. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження:
частина нежитлового приміщення № 2.1.1 на першому
поверсі пасажирського термінала «Д» загальною площею 10,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП
«МА «Бориспіль».
Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Борис
піль».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцін
ку майна на 30.09.2014 становить 633 830,00 грн.
Цільове використання об’єкта: розміщення студії експресманікюру.
Орендна ставка: відповідно до пункту 4 додатка 2 до Мето
дики розрахунку орендної плати за державне майно та пропо
рції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 4 жовтня 1995 р. № 786 (зі змінами), – 30 %.
Стартова орендна плата за базовий місяць розрахунку – вересень 2014 року становить 15 845,75 грн. без
урахування ПДВ.
Строк оренди – 2 роки 11 місяців.
Конкурс буде проведено 17 березня 2015 року о 14.00
за адресою: 01133, м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26, РВ
ФДМУ по Київській області (реєстрація учасників буде
проведена в кімн. 720).
 2. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження:
частина нежитлового приміщення на першому поверсі
службової будівлі РСП «Київцентраеро» Украероруху загальною площею 1,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бо
риспіль, аеропорт.
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Балансоутримувач: РСП «Київцентраеро» Украероруху.
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцін
ку майна станом на 31.08.2014 становить 43 800,00 грн.
Цільове використання об’єкта: розміщення автомата з про
дажу гарячих напоїв.
Орендна ставка: відповідно до пункту 16 додатка 2 до Мето
дики розрахунку орендної плати за державне майно та пропо
рції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 4 жовтня 1995 р. № 786 (зі змінами), – 9 %.
Стартова орендна плата базовий місяць розрахунку
– серпень 2014 року становить 328,50 грн. без урахування ПДВ.
Строк оренди – 2 роки 11 місяців.
Конкурс буде проведено 17 березня 2015 року о 10.00
за адресою: 01133, м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26, РВ
ФДМУ по Київській області (реєстрація учасників буде
проведена в кімн. 720).
Основні умови проведення конкурсу:
найбільший запропонований розмір орендної плати по
рівняно із зазначеним у публікації; ефективне використання
об’єкта оренди за цільовим призначенням; дотримання ви
мог щодо експлуатації об’єкта; компенсація переможцем
конкурсу витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцін
ки об’єкта оренди.
Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі матеріали:
1. Заяву про участь у конкурсі.
2. Пропозиції щодо виконання оголошених та встановлених
законодавством умов конкурсу та їх документальне підтвер
дження, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно
якого вноситься учасником конкурсу в день проведення кон
курсу.
3. Інформацію про засоби зв’язку з ним.
4. Відомості про претендента:
для юридичних осіб: документи, що посвідчують повнова
ження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом
копії установчих документів; завірену належним чином копію
звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської та кредиторської заборгованості за останній рік;
довідку від претендента про те, що стосовно нього не пору
шено справу про банкрутство;
для фізичних осіб: копію документа, що посвідчує особу, та
належним чином оформлену довіреність у випадку здійснення
функцій представництва; завірену належним чином копію ви
писки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином
копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підпри
ємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної пла
ти) подаються в РВ ФДМУ по Київській області у конвертах з
надписом «На конкурс» з відбитком печатки претендента із
зазначенням порядкового номера об’єкта оренди в оголо
шенні, назви, площі та місцезнаходження об’єкта оренди за
адресою: 01133, м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26, кімн. 732,
щодня з 9.00 до 18.00 у п’ятницю – з 9.00 до 16.45.
Кінцевий термін прийняття пропозицій від претендентів –
12 березня 2015 року включно.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна
отримати у відділі орендних відносин РВ ФДМУ по Київській
області за телефоном (044) 200-25-27.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
про проведення конкурсу з використанням відкритості
пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону на право оренди нерухомого
державного майна
 1. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – частина нежитлового приміщення на
першому поверсі загальною площею 1,0 м2 комунального
підприємства Київської обласної ради «Управління споруд» за
адресою: м. Київ, пл. Лесі Українки, 1.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про не
залежну оцінку на 30.09.2014 становить 14 850,00 грн. без
урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Ки
ївська обласна державна адміністрація.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на що
місячні індекси інфляції.
Основні умови проведення конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – січень
2015 р. становить 123,41 грн. без урахування ПДВ;
мета використання: розміщення торговельного автомата,
що відпускає продовольчі товари (орендна ставка 9 %);
найбільший запропонований розмір місячної орендної пла
ти 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 пере
ходу 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 пожеж
ної 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 орен
ди замовнику оцінки (за наявності підтвердних документів);
на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його ви
конання 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 пла
тежів за використання майна; укладення з балансоутриму
вачем орендованого майна договору про відшкодування ви
трат 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 – 0%)
за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і надати
орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення
про сплату страхового платежу; на момент укладення до
говору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати
узгоджений висновок балансоутримувача – комунального
підприємства Київської обласної ради «Управління споруд»
та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу піс
ля отримання від орендодавця проекту договору оренди
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протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого
боку проект договору оренди.
Додаткові вимоги щодо умов проведення конкурсу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропо
нування розміру орендної плати за принципом аукціону, на
якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та
зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійсню
ється учасниками з кроком 1 % початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша
орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконання
інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено 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).
 2. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – частина нежилого приміщення загальною
площею 2,0 м2 (р/н 02070921.1.БДЧАХЯ042), що перебуває
на балансі Національного технічного університету України «Ки
ївський політехнічний інститут», за адресою: м. Київ, вул. По
літехнічна, 41.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про не
залежну оцінку на 30.11.2014 становить 22 300,00 грн. без
урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Мі
ністерство освіти і науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на що
місячні індекси інфляції.
Основні умови проведення конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – листопад
2014 р. становить 167,25 грн. без урахування ПДВ; мета
використання: розміщення торговельного автомата, що від
пускає продовольчі товари (орендна ставка 9 %); найбільший
запропонований розмір місячної орендної плати за викорис
тання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою
на торгах початковою орендною платою; ефективне викорис
тання об’єкта оренди відповідно до його цільового призна
чення та умов договору оренди; строк оренди – 1 рік; забо
рона приватизації, суборенди та переходу права власності на
орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження
орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуван
ню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними
нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орен
доване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент
передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного
зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компен
сація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту під
писання 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 за
вдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної
плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казначей
ства за місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця
з моменту підписання договору оренди. Внесений завдаток
підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць пла
тежів за використання майна; укладення з балансоутримува
чем орендованого майна договору про відшкодування витрат
балансоутримувача на утримання орендованого майна та на
дання 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 до
ручення про сплату страхового платежу; на момент укладення
договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати
узгоджений висновок балансоутримувача – Національного
технічного університету України «Київський політехнічний ін
ститут» 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 проведення конкурсу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропо
нування розміру орендної плати за принципом аукціону, на
якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та
зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійсню
ється учасниками з кроком 1 % початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша
орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконання
інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено 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).
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії:
1. Матеріали, визначені Порядком проведення конкурсу на
право оренди державного нерухомого майна, затвердженим
постановою КМУ від 31.08.2011 № 906;
2. Додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору орен
ди мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інфор
мації про оголошення конкурсу, та чинному законодавству
України.
Заяви та документи на участь у конкурсі приймаються
протягом 14 календарних днів після дати опублікування цієї
інформації до 16.00 останнього дня (кімн. 107) за адресою:
01032, м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву,
в конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою
учасника конкурсу (для фізичних осіб за наявності), із зазна
ченням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса,
площа, балансоутримувач).
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або упо
вноважені особи учасників конкурсу подають конкурсну пропо
зицію 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 завер
шується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктами оренди можна в робочі дні за
місцем їх розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладення
договорів оренди державного 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, що відбувся 11.02.2015
За результатами засідання конкурсної комісії прийнято
рішення про укладення з фізичною особою – підприємцем
Нижарадзе Ландишою Шукраєвною договору оренди держав

ного нерухомого майна – нежитлових приміщень № 1, 2 будівлі
(літера Д), реєстровий номер 01073828.159.ЯНТЖУГ431, за
гальною площею 42,7 м2 за адресою: Запорізька обл., м. По
логи, пров. Станційний/вул. М. Горького, 6/8, що перебуває на
балансі ВСП «Запорізьке будівельно-монтажне експлуатаційне
управління» ДП «Придніпровська залізниця».
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу
на право укладення договору оренди
нерухомого державного майна
За результатами конкурсу на право укладення догово
ру оренди нерухомого державного майна площею 19,50 м2,
що перебуває на балансі Відокремленого підрозділу ДТГО
«Південно-Західна залізниця» Київського будівельномонтажного експлуатаційного управління № 1, за адресою:
м. Київ, пров. Жмеринський, 2 на засіданні конкурсної комісії
прийнято рішення укласти договір оренди з єдиним учасником
конкурсу – ФОП Марченко О. М.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА
(відповідно до наказу ФДМУ від 15.01.08 № 30)

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Дніпропетровська про проведення
конкурсу на право укладення договору
оренди нерухомого військового майна
Балансоутримувач: КЕВ м. Дніпропетровська.
Орган управління: Міністерство оборони України.
Адреса об’єкта оренди: м. Кривий Ріг, військове містечко
№ 30, інв. № 286.
 Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення площею 155,0 м2.
Стартова орендна плата становить 788,65 грн. за умови
використання під розміщення буфету, що не здійснює продаж
товарів підакцизної групи, у військових частинах.
Базовий місяць орендної плати – листопад 2014 р. визна
чений відповідно до Методики розрахунку і порядку вико
ристання плати за оренду державного майна, затвердженої
постановою КМУ № 786 від 04.10.1995 (із змінами та допо
вненнями).
Основні умови проведення конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної
плати за використання об’єкта оренди; своєчасне і у повно
му обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 15 числа мі
сяця, наступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції;
заявник на момент проведення конкурсу зобов’язаний надати
діючу незалежну оцінку та укласти договір оренди у термін,
не пізніше першого тижня з моменту визнання його пере
можцем конкурсу. Якщо орендна плата, визначена за новою
незалежною оцінкою, буде вищою, ніж орендна плата, надана
у пропозиції заявника, то під час укладення договору оренди
буде враховано її більше значення; основним критерієм визна
чення переможця є максимальний розмір орендної плати при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
На підтвердження зобов’язання і забезпечення його виконан
ня переможець конкурсу повинен сплатити до державного
бюджету протягом 7 днів завдаток в розмірі відсотка місячної
базової орендної плати на рахунковий рахунок Державного
казначейства за місцем реєстрації заявника. Протягом міся
ця з дня укладення договору оренди орендар зобов’язаний
забезпечити сплату орендної плати у вигляді завдатку у роз
мірі двомісячної орендної плати. Завдаток зараховується як
орендна плата за останні три місяці оренди. У випадку від
мови переможця конкурсу від укладення договору оренди
завдаток поверненню не підлягає; ефективне використання
орендованого майна; дотримання вимог експлуатації об’єкта;
своєчасне здійснення капітального, поточного та інших видів
ремонту орендованого майна; утримання об’єкта оренди в
належному санітарно-технічному стані; забезпечення страху
вання об’єкта оренди на весь період оренди та забезпечення
його охорони; забезпечення пожежної безпеки об’єкта орен
ди; зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання
договору повернути об’єкт оренди у порядку, визначеному
чинним законодавством, в стані, не гіршому ніж на момент
передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного
зносу та (або) відновити майно, та (або) відшкодувати збит
ки у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової)
об’єкта з вини орендаря; право орендодавця здійснювати
контроль за станом, цільовим використанням об’єкта орен
ди; заборона передачі об’єкта оренди в суборенду; термін дії
договору оренди – 3 роки.
Переможцем конкурсу буде визнано учасника конкурсу,
який запропонував найкращі умови подальшої експлуатації та
використання об’єкта оренди та за інших рівних умов – най
більшу орендну плату за базовий місяць розрахунку.
Конкурс відбудеться через 20 календарних днів з моменту опублікування цієї інформації в газеті «Відомості
приватизації» в Криворізькому підрозділі КЕВ. м. Дніпропетровська за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Леніна, 58.
Термін прийняття конкурсних пропозицій – протягом 15
днів з моменту публікації цієї інформації у газеті «Відомості
приватизації».
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд
комісії:
1. Заяву про участь у конкурсі.
2. Зазначення мети використання.
3. Документи, визначені наказом ФДМУ від 14.11.05
№ 2975 «Про затвердження переліку документів, які подають
ся орендодавцеві для укладення договору оренди державного
майна».
4. Зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкур
су та додаткові пропозиції, які відображаються в проекті до
говору оренди, підписаному учасником конкурсу і завіреному
печаткою (за наявності).
5. Пропозиції щодо гарантії сплати орендної плати (завда
ток відображається в проекті договору оренди).
6. Відомості про учасника конкурсу:
для учасників, які є юридичними особами: документи, що
посвідчують повноваження представника юридичної особи;
копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або
належним чином оформлену довіреність, видану представни
ку фізичної особи, копію ідентифікаційного номера; свідоцтво
про реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької
діяльності.
Конкурсні пропозиції подаються в окремому непрозорому
конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учас
ника конкурсу або за підписом на зворотному боці конверта
(для фізичних осіб, які працюють без печатки).
Документи приймаються за адресою: м. Кривий Ріг,
вул. Леніна, 58.
За додатковою інформацією слід звертатися за тел.
(0564) 90-02-46.
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15
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 Вінницькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта
спільної власності територіальних громад
Вінницького району, що відбувся 18.02.2015
За результатами конкурсу переможцем визнано ФОП Остренюк Л. В., м. Вінниця по об’єкту спільної власності терито
ріальних громад Вінницького району – частині будівлі гаража
(літ. А) з прибудовою (літ. Н/А2), прибудовами (літ. А1, А2) та
оглядовими ямами (літ. о/А1, о/А2, о1/А2, о2/А2) загальною
площею 268,5 м2 (приміщення № 1 – 7 площею 212,5 м2, при
міщення № 11 – 14 площею 56,0 м2), що перебувають на балан
сі Комунального підприємства «Саланг» Вінницької районної
ради, за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 17а.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності, що відбувся 18.02.2015
За результатами конкурсу переможцями визнано:
по об’єкту державної власності – частині нежитлового
вбудованого приміщення вестибуля (№ 13) площею 2,0 м2 на
першому поверсі п’ятиповерхового адмінбудинку (літ. А), що
перебуває на балансі Державного підприємства «Вінницький
науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», за
адресою: 21027, м. Вінниця, вул. Келецька, 63 – ФОП Могозіну О. Л., м. Вінниця;
по об’єкту державної власності – нежитлових вбудованих
приміщеннях загальною площею 247,1 м2 на другому поверсі
виробничого будинку (літ. «В», «Г»), що перебувають на ба
лансі Державної екологічної інспекції у Вінницькій області, за
адресою: 21100, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19 – ФОП Рабець
О. М., м. Вінниця;
по об’єкту державної власності – нежитловому вбудовано
му приміщенню (№ 33) площею 20,2 м2 та частині коридору
(№ 49) площею 3,8 м2, загальною площею 24,0 м2 на першо
му поверсі адміністративного приміщення (літ. А), що пере
бувають на балансі Козятинської ОДПІ Головного управління
ДПС у Вінницькій області, за адресою: 22100, Вінницька обл.,
Козятинський р-н, м. Козятин, вул. П. Орлика, 19 – ФОП Шевчук О. А., м. Вінниця.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів, що відбувся 29.01.2015
1. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
37,2 м2. Балансоутримувач: ПАТ «ДТЕК «Павлоградвугілля».
Адреса: м. Павлоград, вул. Жовтнева, 27/1. Переможець –
ФОП Копилова В. А.
2. Назва об’єкта: майданчик площею 270,0 м2. Балансоу
тримувач: Фрунзенське міжрайонне управління водного гос
подарства. Адреса: Дніпропетровська обл., смт Ювілейне,
вул. Фрунзе,1. Переможець – ТОВ «Експерт Сервіс».
3. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого при
міщення площею 2,0 м2. Балансоутримувач: ДД УДППЗ «Укр
пошта». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Привокзальна, 11.
Переможець – ТОВ «Авто Маркет».
4. Назва об’єкта: майданчик площею 9,0 м2 та частина
зовнішньої поверхні труби площею 25,0 м2. Балансоутриму
вач: ДП «ВО «ПМЗ ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпропе
тровськ, вул. Криворізька, 1. Переможець – ДВНЗ ПДАБтаА.
5. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
712,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національ
ний університет». Адреса: м. Кривий Ріг, просп. Карла Маркса,
51. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е.
6. Назва об’єкта: частина даху площею 30,0 м2 та нежит
лове вбудоване приміщення площею 10,0 м2. Балансоутриму
вач: ПАТ «Дніпровськпромбуд». Адреса: м. Дніпропетровськ,
просп. Петровського, 56. Переможець – ДВНЗ ПДАБтаА.
7. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
103,8 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобу
дівний завод ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпропетровськ,
вул. Кедріна, 51а. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О.
8. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення пло
щею 48,6 м2. Балансоутримувач: ДП «Придніпровська заліз
ниця». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Меркулова, 9б. Переможець
– ФОП Щур С. Ф.
9. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
61,5 м2. Балансоутримувач: ДП «Придніпровська залізниця».
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Меркулова, 9б. Переможець –
ФОП Щур С. Ф.
10. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення пло
щею 9,8 м2. Балансоутримувач: ДП «Придніпровська залізни
ця». Адреса: м. Дніпродзержинськ, вул. Петровського, 112а.
Переможець – ФОП Барановський Д. С.
11. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
398,2 м2. Балансоутримувач: ДП «Токівський гранітний кар’єр».
Адреса: Дніпропетровська обл., Апостолівський р-н, с. Токів
ське, вул. Шосейна,1а. Переможець – ТОВ «ОФ «Погляд».
12. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
201,9 м2. Балансоутримувач: Криворізький коледж економіки
та управління ДВНЗ «Київський національний економічний уні
верситет ім. В. Гетьмана». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна,
37а. Переможець – ТОВ «Мамульчик І К».
13. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
49,4 м2. Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса:
м. Дніпропетровськ, вул. Малиновського, 76. Переможець –
ТОВ «Експерт Сервіс».
14. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення пло
щею 17,6 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський регіо
нальний інститут державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України. Адреса:
м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя, 29. Переможець – ТОВ «УОК
«Центр комплексних експертиз».
15. Назва об’єкта: автомобілі ЗІЛ -130 (пожежна цистерна)
у кількості двох одиниць. Балансоутримувач: ПАТ «Євраз Ба
глійкокс». Переможець – ФОП Данильченко В. В.
16. Назва об’єкта: частина даху площею 20,7 м2 та нежит
лове вбудоване приміщення площею 14,4 м2. Балансоутриму
вач: ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва
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та архітектури». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Чернишев
ського, 24а. Переможець – ФОП Данильченко В. В.
17. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого при
міщення площею 2,0 м2. Балансоутримувач: ДП «Придніпров
ська залізниця». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Курчатова,
2а. Переможець – ТОВ «Авто Маркет».
18. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення пло
щею 2,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровське МУ ГУМВС
України в Дніпропетровській області. Адреса: м. Дніпропет
ровськ, пл. Червона, 2а. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О.
19. Назва об’єкта: частина даху площею 29,0 м2. Балансоу
тримувач: ДП «Дніпропетровський державний цирк». Адреса:
м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 33. Переможець
– ПП ЦНЕ «Гарант».
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки
конкурcу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки майна,
що відбувся 12.02.2015
У зв’язку з відмовою суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ
«Байт» від укладення договору на проведення незалежної
оцінки об’єкта державної власності групи А – окремого ін
дивідуально визначеного майна комісія вирішила повторно
оголосити конкурс на проведення оцінки об’єкта, а саме:
частини двоповерхової адміністративно-побутової будівлі
літ. А загальною площею 241,7 м2, а саме: приміщень пер
шого поверху (поз. 1-1, 1-2, 1-3, 1-4) площею 90,4 м2; при
міщень другого поверху (1-5, 1-6, 1-7, 1-8) площею 127,1 м2,
частини приміщень загального користування (сходової клітки
з коридором поз. І, ІІ, ІІІ) площею 24,2 м2; господарської при
будови, що складається з приміщення гаража літ. Б площею
27,4 м2, приміщення складу літ. В площею 27,3 м2, приміщення
котельні літ. Г площею 20,3 м2; дворової вбиральні літ. Д пло
щею 1,4 м2 разом із земельною ділянкою. Місцезнаходження
об’єкта: Закарпатська обл., Тячівський р-н., смт Солотвино,
вул. Сігетська, 12.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 12.02.2015
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцями визнано:
фізичну особу – підприємця Гончар Олену Володимирівну
на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди – вбудованих не
житлових приміщень в перший поверх двоповерхової будівлі,
реєстровий номер 02360576.31.АААДЕЕ931 (літ. А-2, примі
щення № 5, 6, 7) загальною площею 45,3 м2, що перебувають
на балансі Головного управління статистики у Запорізькій
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Мелітополь,
вул. Бейбулатова, 11;
фізичну особу – підприємця Гончар Олену Володимирівну
на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди – нежитлових при
міщень № 4, 4а загальною площею 57,46 м2 другого поверху
будівлі літ. А-11, що перебувають на балансі Головного управ
ління статистики у Запорізькій області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Леніна, 75;
фізичну особу – підприємця Гончар Олену Володимирівну
на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди – частини покрівлі
площею 15,0 м2 будівлі гуртожитку № 4, літ. А-9, що перебуває
на балансі Запорізького національного технічного університе
ту. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Жу
ковського / Чекістів, 46/39;
фізичну особу – підприємця Таран Марину Анатоліївну на
виконання робіт з оцінки об’єкта оренди – частини нежитло
вого приміщення холу № 107 першого поверху чотириповер
хової адміністративної будівлі (літ. Ааа/), реєстровий номер
01125761.1.АААИБЕ743, загальною площею 2,0 м2, що пере
буває на балансі Бердянської філії ДП «Адміністрація морських
портів України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька
обл., м. Бердянськ, вул. Горького, 6;
фізичну особу – підприємця Таран Марину Анатоліївну на
виконання робіт з оцінки об’єкта оренди – нежитлового при
міщення № 101 цокольного поверху учбового корпусу № 1
(літ. А-4) загальною площею 8,1 м2, що перебуває на балансі
Запорізького металургійного коледжу Запорізької державної
інженерної академії. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. За
поріжжя, вул. Немировича-Данченка / Гастелло, 71/46;
фізичну особу – підприємця Гончар Олену Володимирівну
на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди, що перебувають
на балансі Запорізького державного медичного університе
ту, а саме:
частини стін приміщень будівлі гуртожитку № 1 (літ. А-12)
загальною площею 30,6 м2 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Ста
леварів, 40;
частини стін приміщень будівлі гуртожитку № 2 (літ. В-5)
загальною площею 10,45 м 2 за адресою: м. Запоріжжя,
вул. Сталеварів, 38;
частини стін приміщень будівлі гуртожитку № 3 (літ. А-5) за
гальною площею 10,45 м2 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Ста
леварів, 36;
частини стін приміщень будівлі гуртожитку № 4 (літ. А-5) за
гальною площею 10,45 м2 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Ста
леварів, 31а;
частини стін приміщень будівлі гуртожитку № 5 (літ. А-9)
загальною площею 20,8 м2 за адресою: м. Запоріжжя, просп.
Маяковського, 24а.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки майна,
що відбувся 18.02.2015
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – не
житлового приміщення загальною площею 31,6 м2 (№ 15,16
згідно з експлікацією) в будівлі, що перебуває на балансі ІваноФранківського обласного державного об’єднання спиртової
та лікеро-горілочної промисловості, за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Польова, 2 визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Тарнопольського А. П.
Конкурс не відбувся по таких об’єктах приватизації:
нежитловій будівлі майстерні площею 741,8 м2 разом із
земельною ділянкою за адресою: м. Івано-Франківськ, с. Хри
плин, вул. Тисменецька, 2б;

незавершеному будівництву навчально-лабораторного корпусу за адресою: м. Коломия, вул. Б. Хмельницького.
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кiровоградськiй області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки, що відбувся 12.02.2015
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
визнано:
фізичну особу – підприємця Ярюхіну Зою Дмитрівну по
об’єктах оренди:
офісному приміщенню площею 10,3 м2 на третьому поверсі
адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Фінансового
управління Олександрівської районної державної адміністра
ції Кіровоградської області, за адресою: Кіровоградська обл.,
смт Олександрівка, вул. Леніна, 63;
офісному приміщенню площею 17,3 м2 на третьому поверсі
адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Фінансового
управління Олександрівської районної державної адміністра
ції Кіровоградської області, за адресою: Кіровоградська обл.,
смт Олександрівка, вул. Леніна, 63;
нежитловому приміщенню площею 24,0 м2 в будівлі за
лізничного вокзалу, що перебуває на балансі Котовського
будівельно-монтажного експлуатаційного управління № 2
ДП «Одеська залізниця», за адресою: Кіровоградська обл.,
м. Гайворон, Привокзальна площа, 8;
ТОВ «Експертно-правова консалтингова компанія «ЮРЕКС»
по об’єктах оренди:
нежитлових приміщеннях загальною площею 215,3 м2, що
перебувають на балансі Знам’янської дистанції захисних лісо
насаджень ДП «Одеська залізниця», за адресою: Кіровоград
ська обл., м. Знам’янка, вул. Калініна, 109;
нежитлових приміщеннях загальною площею 257,7 м2
в будівлі залізничного вокзалу, що перебувають на балан
сі Знам’янського будівельно-монтажного експлуатаційного
управління № 3 ДП «Одеська залізниця», за адресою: Кірово
градська обл., Добровеличківський р-н, м. Помічна, вул. Вок
зальна, 15.
ПП «Міжрегіональний консалтинговий центр «Паритет» по
об’єкту оренди –вбудованому нежитловому приміщенню пло
щею 21,23 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі, що
перебуває на балансі державної організації «Комбінат «Трикут
ник», за адресою: м. Кіровоград, вул. Є. Маланюка, 3.
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 12.02.2015
1. Нежитлове вбудоване приміщення площею 56,2 м2 на
першому поверсі двоповерхової будівлі колишньої їдальні
(інв. № 74) за адресою: Луганська обл., м. Сєверодонецьк,
вул. Жовтнева, 12. Переможець – ФОП Сорокіна І. М.
2. Нежитлове вбудоване приміщення загальною площею
16,2 м2 в одноповерховій будівлі залізничного вокзалу (інв.
№ 3301100) за адресою: Луганська обл., Попаснянський р-н,
с. Лоскутівка, вул. Горького, 91. Переможець – ТОВ Агентство
по нерухомості «Дісконт».
3. Частина вбудованого нежитлового приміщення на пер
шому поверсі чотириповерхового навчально-господарського
корпусу Лисичанського гірничого технікуму (інв. № 101001)
загальною площею 1,0 м2 за адресою: Луганська обл., м. Ли
сичанськ, просп. Леніна, 84. Переможець – ТОВ Агентство по
нерухомості «Дісконт».
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 11.02.2015
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою пролонгації
договору оренди.
№
Найменування
з/п
об’єкта оцінки
1 Частина нежитлового приміщення холу
5-поверхової адмінбудівлі корпусу № 1 (інв.
№ 110004) пасажирського депо ОдесаГоловна
2 Нежитлові приміщення
першого поверху
3 Частина нежитлового
приміщення в другому
касовому залі на першому поверсі будівлі
пасажирського вокзалу
Одеса-Головна
4 Вбудоване приміщення
в будівлі спортивного
комплексу «Юність»

ПлоАдреса об’єкта
Балансоща, м2
оцінки
утримувач
2,0 м. Одеса, вул. Се- Одеська заредньофонтанлізниця
ська, 26

Ізмаїльський
державний
гуманітарний
університет
м. Одеса, Привок- Одеська зазальна площа, 2 лізниця

Переможець
конкурсу – CОД
ФОП Лосєва
Олена Мойсеївна

23,7 Одеська обл.,
м. Ізмаїл, просп.
Леніна, 9

ТОВ «Еос»

2,0

ТОВ «Еос»

27,9 м. Іллічівськ,
вул. Леніна, 20

Іллічівська фі- ПП «Аркада Юг»
лія державного
підприємства
«Адміністрація
морських портів України»
5 Нежитлові приміщення 50,8 м. Одеса,
Причорномор- ПП «Аркада Юг»
в одноповерхової будіввул. 25-ї Чапаїв- ське державне
лі гаража на території
ської дивізії, 1
регіональне
ПричорноморДРГП
геологічне підприємство
6 Нежитлові приміщення 282,0 м. Одеса,
Одеський на- ПП «Аркада Юг»
учбового корпусу № 1
вул. Привокзаль- ціональний
(інв. № 101001);
на, 8;
економічний
нежитлові приміщеня
м. Одеса, пров. університет
учбового корпусу № 3
Привокзаль(інв. № 101074);
ний, 2;
нежитлові приміщеня
м. Одеса,
учбового корпусу № 4
вул. Успенська, 91
7 Нежитлове приміщен17,28 м. Южне, ДП
Державне
ТОВ «Одеська
ня на першому повесрі
«Морський тор- підприємство регіональна
будівлі адміністративноговельний порт «Морський
експертна компобутового корпусу
Южний»
торговельний панія»
порт «Южний»
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№
Найменування
з/п
об’єкта оцінки
8 Нежитлові приміщення
на 3-му поверсі будівлі адміністративнопобутового корпусу;
нежитлові приміщення
на 4-му поверсі будівлі адміністративнопобутового корпусу
9 Нежитлові приміщення першого поверху
5-поверхового гуртожитку
10 Нежитлові побутові
приміщення на 3-му
поверсі в будівлі ЦПУ
ППР-2
11

12

13

14

15

ПлоАдреса об’єкта
ща, м2
оцінки
39,0 м. Южне, ДП
«Морський торговельний порт
Южний»

Балансоутримувач
Державне
підприємство
«Морський
торговельний
порт «Южний»

189,6 м. Одеса, вул. Ге- Одеський нанерала Петроціональний
ва, 20
політехнічний
університет
43,11 Одеська обл.,
Державне
м. Южний, МТП підприємство
Южний
«Морський
торговельний
порт «Южний»
Нежитлові приміщення в 646,72 м. Одеса,
Одеська на2-поверховому учбовому
вул. Пастера, 16 ціональна моркорпусі № 6, у т. ч.:
ська академія
приміщення першого
2
поверху (408,73 м ) та
приміщення напівпідвалу (237,99 м2)
Ділянка стіни під’їзної
1,0 м. Одеса, вул. До- Одеський нанадбудови будівлі гурвженка, 9а
ціональний
тожитку № 6
університет
ім. Мечникова
Частина вестибуля фізі- 20,3 Одеська обл.,
Відділкова
отерапевтичного віддім. Котовськ,
лікарня ст. Колення першого поверху
вул. Ткаченка, 76 товськ (Одесьзалізничої лікарні літ. А
ка залізниця)
Приміщення окремо роз- 19,4 Одеська обл.,
Ренійський
ташованої будівлі майм. Рені, вул. Ду- морський
стерні котельні на теринайська, 188
торговельний
торії енергогосподарства
порт
Приміщення прибудови 59,3 Одеська обл.,
Ренійський
до котельні на території
м. Рені, вул. Ду- морський торенергогосподарства
найська, 188
говельний порт

Переможець
конкурсу – CОД
ТОВ «Одеська
регіональна
експертна компанія»

№
з/п
6

ФОП
Лемза І. В.

7

ТОВ «Одеська
регіональна
експертна компанія»

8

ФОП Лосєва
Олена Мойсеївна

9

ФОП Лосєва
Олена Мойсеївна
ТОВ «Еос»

ТОВ «Еос»

10

ТОВ «Еос»

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 11.02. 2015
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів орен
ди, а саме:
частини першого поверху будівлі площею 71,23 м2, що пе
ребуває на балансі управління Пенсійного фонду України в
Острозькому районі Рівненської області, за адресою: Рівнен
ська обл., м. Острог, вул. Незалежності, 9 визнано ПП «Експертбудсервіс»;
частини будівлі кабінету нарад та засідань площею 2,0 м2,
що перебуває на балансі Відокремленого підрозділу «Локомо
тивне депо Здолбунів» ДТГО «Львівська залізниця», за адре
сою: Рівненська обл., м. Здолбунів, вул. І. Гончара, 1 визнано
ФОП Буртасова В. П.;
частини привокзальної площі залізничного вокзалу пло
щею 22,0 м2, що перебуває на балансі Відокремленого під
розділу «Вокзал станції Рівне» ДТГО «Львівська залізниця»,
за адресою: м. Рівне, вул. Привокзальна, 1 визнано ФОП Антонюка С. В.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 12.02.2015
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта – частини нежит
лових приміщень першого поверху адміністративного будинку
загальною площею 17,7 м2, у т. ч. 1,0 м2 площі спільного корис
тування, що перебувають на балансі Тернопільської дирекції
УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Тернопільська обл., м. Зборів,
вул. Б. Хмельницького, 22 визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа».
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 12.02.2015
Найменування об’єкта оцінки, площа, місцез№
находження (індекс, адреса), балансоутримувач
з/п
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
1 Нежитлове приміщення – кімн. 25 у підвалі
2-поверхової адміністративної будівлі загальною
площею 5,1 м2 за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 4, що перебуває на балансі Головного
управління МВС України в Харківській області,
08592313, тел. (057) 705-93-65
2 Частина нежитлового приміщення на першому
поверсі 2-поверхової будівлі загальною площею
2,0 м2 за адресою: Харківська обл., м. Куп’янськ,
вул. Красна, 65/е, що перебуває на балансі
Відокремленого підрозділу «Локомотивне депо
Куп’янськ» ДП «Південна залізниця», 01073774,
тел. (05742) 4-28-56
3 Частина нежитлового приміщення на першому
поверсі 2-поверхового цеху експлуатації загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Привокзальна, 1, що перебуває на балансі
ВП «Локомотивне депо «Основа» ДП Південна залізниця», 25858343, тел. 729-22-08

Мета проведення
оцінки
На дату Визначенпідпи- ня вартості
сання
об’єкта з менаказу тою передачі
в оренду

Переможець
конкурсу
ПФ
Агентство
«Схід»

01.04.15 Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження
договору
оренди
01.04.15 Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження
договору
оренди
4 Частина вестибуля на першому поверсі двоНа дату Визначенповерхової будівлі вокзалу станції Основа, інв.
підпи- ня вартості
№ 010014, літ. «Ф-2», загальною площею 2,0 м2 сання
об’єкта з меза адресою: м. Харків, вул. Привокзальна, 5, що наказу тою передачі
в оренду
перебуває на балансі відокремленого підрозділу «Станція Основа» ДП «Південна Залізниця»,
01073248, тел. (057) 729-42-34
5 Частина нежитлового приміщення умивальни06.01.15 Визначенка (частина кімн. № 10) на другому поверня вартості
сі 9-поверхової будівлі гуртожитку № 8 (інв.
об’єкта з
№ 85701, літ. «А-9») загальною площею 2,5 м2 за
метою продовження
адресою: м. Харків, просп. Л. Свободи, 51б, що
договору
перебуває на балансі Харківського національного
оренди
університету радіоелектроніки, 02071197

ТОВ
«Константа»

Дата
оцінки

Газета «Відомості приватизації» –
додаток до «Державного інформаційного
бюлетеня про приватизацію»
Редактор В. П. Борківська
тел. (044) 200-36-58

Продовження таблиці

ФОП
Мокров О. П.

ФОП
Мокров О. П.

ПФ
«Бонс»

11

Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходження (індекс, адреса), балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
Нежитлове приміщення – кімн. 15 на першому поверсі одноповерхової адміністративної
будівлі загальною площею 10,1 м2 за адресою:
Харківська обл., м. Лозова, вул. Свободи 12/1,
що перебуває на балансі Управління ДАІ ГУМВС
України в Харківській області, 14319053,
тел. (057) 707-35-13
Нежитлове приміщення – кімн. 1-11 на першому поверсі двоповерхової адміністративноуправлінської будівлі, інв. № 10310038, загальною
площею 19,1м2 за адресою: Харківська обл.,
м. Зміїв, вул. Леніна, 25, що перебуває на балансі
Головного управління статистики у Харківській області, 02362629, тел.: (057) 706-26-16, 706-25-88
Нежитлові приміщення – кімн. 28, 29, 30 та частина кімн. 32 у підвалі 4-поверхового учбового
корпусу, інв. № 1031006, літ. «А-4», загальною
площею 64,2 м2 за адресою: м. Харків, пров.
О. Яроша, 8, що перебуває на балансі Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного
університету, 33297907, тел. (057) 340-45-87
Частина головного залу на першому поверсі 8-поверхової будівлі вокзалу Харківпасажирський загальною площею 2,0 м2, інв.
№ 010005, літ. «А-8», пам’ятка архітектури за
адресою: 61052, м. Харків, пл. Привокзальна, 1,
що перебуває на балансі відокремленого підрозділу «Вокзал Харків-пасажирський» ДП «Південна
Залізниця», 26105185, тел. (057) 724-20-71,
724-24-73
Частина холу на цокольному поверсі
6-поверхової будівлі загальною площею 2,0 м2
Управління Південної залізниці, інв. № 010001,
літ. «Л-7», пам’ятка архітектури за адресою:
61052, м. Харків, вул. Червоноармійська, 7, що
перебуває на балансі відокремленого підрозділу
«Господарська служба» ДП «Південна Залізниця»,
22676666, тел.: (057) 724-40-28, 724-49-29
Нежитлові приміщення – кімн. 5, 6 на першому
поверсі одноповерхової будівлі загальною площею 115,2 м2 виробничої бази, інв. № 5Г, літ.
«Б-1», за адресою: м. Харків, пров. Союзний, 11,
що перебуває на балансі Державного підприємства «Український державний проектний
інститут «Укрміськбудпроект», 02497980,
тел.: (057) 701-14-26, 701-07-29, 701-07-30

Мета проДата
ведення
оцінки
оцінки
На дату Визначенпідпи- ня вартості
сання
об’єкта з менаказу тою передачі
в оренду

Переможець
конкурсу
ТОВ
«Константа»

На дату
підписання
наказу

Визначен- ТОВ
ня вартості «Констаноб’єкта з ме- та»
тою передачі
в оренду

На дату
підписання
наказу

Визначен- ПФ
ня вартості Агентство
об’єкта з ме- «Схід»
тою передачі
в оренду

На дату
підписання
наказу

Визначен- ПФ
ня вартості Агентство
об’єкта з ме- «Схід»
тою передачі
в оренду

На дату
підписання
наказу

Визначен- ПФ
ня вартості Агентство
об’єкта з ме- «Схід»
тою передачі
в оренду

На дату
підписання
наказу

Визначен- ФОП
ня вартості Мокоб’єкта з ме- ров О. П.
тою передачі
в оренду

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Херсонській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки державного майна, що відбувся 12.02.2015
По об’єкту – вбудованих нежитлових приміщеннях загаль
ною площею 109,6 м2 в будівлі цеху обслуговування спожи
вачів № 2 центру поштового зв’язку № 3 (реєстровий номер
21560045.22.АААЖЕИ934) за адресою: Херсонська обл., смт
Чаплинка, вул. Леніна, 12, що перебуває на балансі ХД УДППЗ
«Укрпошта», переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів державної власності, що відбувся 12.02.2015
1. Частина вбудованого приміщення площею 1,0 м2 в будів
лі контрольно-пропускного пункту, що перебуває на балансі
Райківецької виправної колонії управління Державної пені
тенціарної служби України у Хмельницькій області (№ 78), за
адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Райківці.
Конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору з переможцем конкурсу – ПП «Екорт».
2. Вбудовані приміщення на 4-му поверсі адмінбудівлі за
гальною площею 33,9 м2, що перебувають на балансі Нетішин
ського МВ УМВСУ в Хмельницькій області, за адресою: Хмель
ницька обл., м. Нетішин, вул. Енергетиків, 4. Конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору з переможцем
конкурсу – ПП «Агентство нерухомого майна «Гудвіл».
3. Частина залізобетонного майданчика площею 6,0 м2 та
одне антено-місце на даху боксу № 8, що перебувають на ба
лансі Хмельницького училища підвищення кваліфікації та пе
репідготовки персоналу державної кримінально-виконавчої
служби України, за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький
р-н, с. Давидківці, вул. Лісова, 1. Конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору з переможцем конкурсу
– ТОВ «Поділля-Експерт».
4. Вбудоване приміщення загальною площею 36,9 м2 на
першому поверсі Казематної куртини комплексу Руської
брами (охоронний № 734), що перебуває на балансі НІАЗ
«Кам’янець», за адресою: Хмельницька обл., м. Кам’янецьПодільський, вул. Руська, 93. Конкурсною комісією прийнято
рішення про укладення договору з єдиним учасником конкурсу
– ПП «Консалтінг Сервіс».
5. Вбудоване приміщення площею 23,8 м2 в будівлі відді
лення зв’язку, що перебуває на балансі Хмельницької дирекції
УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Хмельницька обл., м. Воло
чиськ, пл. Центральна, 3. Конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору з переможцем конкурсу – ТОВ
«ЦЕБ «Капітал-Інвест».
6. Вбудоване приміщення площею 25,0 м2 в будівлі від
ділення зв’язку, що перебуває на балансі Хмельницької ди
рекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: м. Хмельницький,
вул. Залізняка, 8. Конкурсною комісією прийнято рішення
про укладення договору з переможцем конкурсу – ТОВ «ЦНО
«Проскурів-Експерт».
7. Група інвентарних об’єктів – будівлі та обладнання
колишнього цеху (разом із земельною ділянкою площею
1,0964 га) у складі: будівля плодосховища; будівля складу
винтари; будівля виноробного цеху; цистерна 25 м3 – 1 шт.;
цистерна 16 м3 – 2 шт.; цистерна 16 м3 – 6 шт.; цистерна
8 м3 – 29 шт.; цистерна 20 м3 – 4 шт.; цистерна 5 м3 – 1 шт.;
цистерна 8 м3 – 7 шт.; цистерна 16 м3 – 30 шт.; цистерна
10 м3 – 2 шт.; спиртомірник; ваги ВАОР-200; КФК-2 апарат;

Над номером працювали:
Т. М. УТЕЧЕНКО, О. В. царуліца
(видавнича підготовка)

В. О. МАЛЮКІНА
(дополіграфічна підготовка)

Адреса редакції:

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

резервуар; секція № 6 (шафа); прес ВТИ-5 (ВПШ-5); пляш
комийна машина; розливний апарат; транспортер – 2 шт.;
елеватор ЕРС-12; центрифуга; рефрактометр; пароутворю
вач КТ-100; вакуумний апарат – 2 шт.; ванна ВТН-2,5; насос
Ж-6 – 5 шт.; установка сульфітодозуюча; закатна машина;
електрокалорифер; холодильник «Апшерон»; швейна маши
на ФУД; швейна машина МВКО; фільтр-прес, що перебуває
на балансі ТДВ «Хмельницький», за адресою: м. Хмельниць
кий, Старокостянтинівське шосе, 1/1. Конкурсною комісією
(повторний конкурс) прийнято рішення про укладення договору з переможцем конкурсу – ПП «Агентство нерухомого
майна «Гудвіл».
8. Двоповерхова будівля їдальні № 13/27 загальною пло
щею 1 386,1 м2 (разом із земельною ділянкою площею 0,3500
га), що перебуває на балансі Відділу житлово-комунального
господарства Ізяславської райдержадміністрації, за адресою:
Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Військова, 13/27. Конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору
з єдиним учасником конкурсу – ПП «Агентство нерухомого
майна «Гудвіл».
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди
Конкурс відбувся 05.02.2015.
№
з/п

Назва об’єкта оцінки

Адреса
Плооб’єкта
ща, м2
оцінки
16,4; м. Черкаси,
7,78; вул. Пастерівська,
104
8,26;

1 Кабінет на четвертому
поверсі;
частина міжповерхової
площі на третьому поверсі;
частина міжповерхової
площі на другому поверсі;
площі спільного корис5,0
тування
2 Частина фасаду будівлі на 20,0 м. Черкарівні 3-4 поверхів
си, бульв.
Шевченка, 205
3 Частина нежитлових при- 120,2 Черкаська
міщень адміністративнообл., смт
виробничої будівлі віддіЛисянка,
лення поштового зв’язку
пл. Миру,
26

Переможець
конкурсу –
СОД
Соснівський
31.01.15 КТ «Агентрайонний відділ
ство ексв м. Черкапертних
си управління
оцінок
Міністерства
«Фатум-М»
внутрішніх
справ України
в Черкаській
області
ДП «Черкась31.01.15 КТ «Агенткий державний
ство ексцентр науки,
пертних
інновацій та іноцінок
форматизації»
«Фатум-М»
ЧД УДППЗ
31.12.14 КТ «Агент«Укрпошта»
ство експертних
оцінок
«Фатум-М»
Балансоутримувач

Дата
оцінки

Конкурс відбувся 12.02.2015.
№
Назва об’єкта
Пло- Адреса об’єкта
з/п
оцінки
ща, м2
оцінки
1 Частина нежитлових 9,9 Черкаська обл.,
приміщень виробниЧеркаський
чої будівлі відділення
р-н, с. Хацьки,
поштового зв’язку
вул. Леніна, 80а

БалансоДата
Переможець
утримувач оцінки конкурсу – СОД
ЧД УДППЗ 31.01.15 КТ «Агентство
«Укрпоекспертних оцішта»
нок «Фатум-М»,
Зинович Н. М.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди, що відбувся 13.02.2015
№ Назва об’єкта
з/п
оцінки
1 Частина нежитлового приміщення
2 Частина нежитлового приміщення
3 Нежитлове приміщення
4 Частина нежитлового приміщення
5 Частина нежитлового приміщення
6 Частини нежитлового приміщення
7 Частини нежитлового приміщення
8 Нежитлове приміщення
9 Нежитлове приміщення
10 Частина нежитлового приміщення
11 Частина нежитлового приміщення
12 Частина нежитлового приміщення
13 Нежитлове приміщення
14 Частина нежитлового приміщення
15 Нежитлове приміщення
16 Нежитлове приміщення
17 Нежитлове приміщення
18 Частина нежитлового приміщення
19 Нежитлове приміщення
20 Нежитлове приміщення
21 Частина нежитлового приміщення
22 Нежитлове приміщеня та майданчик
23 Нежитлове приміщення
24 Частина нежитлового приміщення
25 Частина нежитлового приміщення
26 Нежитлове приміщення

Віддруковано:
ТОВ «Поліпрінт»,
вул. Лугова, 1а,
м. Київ, 04074
Загальний тираж 4 000

Адреса об’єкта
оцінки
2,0
м. Київ, вул. Володимирська, 15
9,85
м. Київ, просп. Повітрофлотський, 31
20,0
м. Київ, просп. Повітрофлотський, 31
4,15
м. Київ, просп. Повітрофлотський, 31
5,3
м. Київ, вул. І. Клименка, 2
5,0
м. Київ, вул. Со(по 1,0 м2) лом’янська, 20б
5,0
м. Київ, вул. Со(по 1,0 м2) лом’янська, 20
16,6
м. Київ, просп. Повітрофлотський, 31
197,8
м. Київ, вул. Інститутська, 16
2,0
м. Київ, вул. Предславинська, 6
1,0
м. Київ, вул. Лабораторна, 5/17
1,0
м. Київ, вул. В. Васильківська, 73
102,9
м. Київ, вул. Леніна, 34
6,0
м. Київ, вул. М. Мишина, 15/17
234,87
м. Київ, вул. Гарматна, 2
255,4 (у т. ч. м. Київ, вул. Він
2
83,4 м та ницька, 14/39
172,0 м2)
76,0
м. Київ, вул. Старосільська, 2
16,0
м. Київ, вул. Політехнічна, 37
28,8
м. Київ, вул. Червоногвардійська, 20а
18,2
м. Київ, вул. Червоногвардійська, 20а
4,0
м. Київ, просп. Перемоги, 57
1 529,58 м. Київ, просп. Ака(27,96 м2 та деміка Корольова, 1
1 501,62 м2)
51,9
м. Київ, вул. Сімферопольська, 8
2,0
м. Київ, вул. Кіквідзе, 32а
10,0
м. Київ, вул. Васильківська, 90а
155,8
м. Київ, вул. Тростянецька, 47
Площа, м2

Переможець конкурсу – СОД
ТОВ «Аналітично-консалтин
говий центр «Епрайзер»
ТОВ «КП «Оріяна»
ТОВ «КП «Оріяна»
ТОВ «КП «Оріяна»
СПД Чайка С. О.
ФОП Чебаков О. І.
ПП «Енергомакс»
ТОВ «Сарос»
ФОП Острик Т. В.
ТОВ «Ніка-Експерт»
СПД Чайка С. О.
ТОВ «Реноме Груп»
ПП «Гарант-Експерт»
ТОВ Оціночна компанія
«Аналітик»
ПП «Гарант-Експерт»
ФОП Острик Т. В.
ТОВ «Сарос»
ТОВ «Реноме Груп»
ТОВ «Аналітично-консалтин
говий центр «Епрайзер»
ТОВ «Аналітично-консалтин
говий центр «Епрайзер»
ТОВ «Реноме Груп»
ФОП Чебаков О. І.
ТОВ «Українські інноваційні
консультанти»
ПП «Експерт-Аналітик»
ФОП Чубенко Д. В.
ФОП Острик Т. В.

Інформація, надрукована в додатку
«Відомості приватизації», є офіційною публікацією.
Її розміщення в інших засобах масової інформації
чи передрук можливі лише з письмового дозволу
Фонду державного майна України із зазначенням
номера й дати видачі дозволу.
Зам. 4706

Тел. редакції: (044) 200-36-58, тел./факс 200-33-77, «ВП» в Internet: www.spfu.gov.ua, e-mail: gazeta@spfu.gov.ua
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