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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 щопонеділка та щосереди

Передплатний індекс 22437
УСЕ ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ – В ОДНОМУ ВИДАННІ
ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ!

триває передплата на офіційне
видання ФДМУ на 2016 рік

«Державний інформаційний бюлетень
про приватизацію»
з додатком – газетою

«Відомості приватизації»
видання можна передплатити в усіх відділеннях зв’язку України

Необхідні дані Ви знайдете в Каталозі видань України
на 2016 рік, с. 103
Періодичність

Індекс та назва видання

Вартість
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3 міс.
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4 рази
на рік

методичні та інформаційні матеріали
щодо приватизації

газети «Відомості приватизації» – додатка до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» (укр.).
Інформація про проведення процедур
приватизації майна

Пропонується до приватизації шляхом продажу на аукціоні
об’єкт державної власності групи А разом із земельною ділянкою – будівля лазні загальною площею 522,57 м2 за адресою:
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Мирне, вул. Центральна, 3р. Балансоутримувач відсутній.
Відомості про об’єкт: окремо розташована двоповерхова цегляна
будівля, побудована в 1985 році. Загальний і фізичний стан основних
будівельних елементів будівлі незадовільний, інженерні мережі відсутні.
Орієнтовна площа земельної ділянки – 875,0 м2.
Більш докладну інформацію щодо зазначеного об’єкта можна отримати за телефоном (044) 200-25-40.
Пропозиції щодо придбання об’єкта слід надсилати протягом 20 днів з дати опублікування цього оголошення за
адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, e-mail:
obl_32@spfu.gov.ua, РВ ФДМУ по Київській області.

Черкаська область

Пропонується до приватизації шляхом продажу на аукціоні
об’єкт державної власності групи А разом із земельною ділянкою
– будівля колишньої лазні за адресою: Черкаська обл., Маньківський
р-н, с. Кравчівка, вул. Щорса, 28, що в процесі приватизації не увійшла
до статутного капіталу СВАТ «Іваньки» та залишилась на його балансі
(балансоутримувач ліквідований).
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля, рік введення в експлуатацію – 1977, не використовується за призначенням. Загальна площа приміщень – 182,3 м2. Загальний фізичний стан незадовільний.
Земельна ділянка окремо під об’єкт не виділена, орієнтовна площа
земельної ділянки під будівлею – 0,03 га.
Більш детальну інформацію про об’єкт можна отримати за телефоном (0472) 37-26-61.
Пропозиції щодо придбання об’єкта слід надсилати протягом 20 днів з дати опублікування цього оголошення за адресою:
18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, РВ ФДМУ по Черкаській області.

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
44,4 м2 в одноповерховому будинку магазину літ. А, у т. ч.: приміщення № 2-1 літ. А1 площею 28,4 м2, приміщення складу № І,а площею
16,0 м2, що не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Скоморошківський
цукровий завод».
Адреса об’єкта: 22615, Вінницька обл., Оратівський р-н, с. Скоморошки, вул. Центральна, 9.
Балансотримач: Скоморошківська сільська рада Оратівського району Вінницької області (04327784), адреса: Вінницька обл., Оратівський
р-н, с. Скоморошки, вул. Центральна, 17.

Відомості про об’єкт: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 44,4 м2 в одноповерховому будинку магазину 1953 року побудови, у т. ч.: приміщення № 2-1 літ. А1 площею 28,4 м2, приміщення
складу № І,а площею 16,0 м2. Частина приміщень площею 28,4 м2 перебуває в оренді терміном до 08.06.2018.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 44 000,00 грн, ПДВ
– 8 800,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 52 800,00 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта 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 вносяться 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 5 280,00 грн., що становить 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в
банку ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач
– РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Заяви на участь в аукціоні приймаються в РВ ФДМУ по Вінницькій
області до 14.03.2016 включно.
Аукціон буде проведено 18.03.2016 о 10.00 в РВ ФДМУ по Він
ницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Для отримання більш детальної інформації стосовно об’єкта
приватизації звертатися до служби з організації та проведення аукціону в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. 35-46-29, час роботи з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у
п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

Продаж об’єктів групи Д
Управління приватизації об’єктів груп А, Д та Ж,
т. 280-42-49
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
Черкаська область

Валяльно-повстяна фабрика (разом із земельною ділянкою) за
адресою: 18030, м. Черкаси, вул. Зелінського, 18. Земельна ділянка
площею 2,4691 га, кадастровий номер 7110136400:03:007:0013, цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних
і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Приватизовано юридичною особою,
яка єдина подала заяву на участь в аукціоні, за 1 253 400,00 грн, у т. ч.
ПДВ – 208 900,00 грн (ціна продажу земельної ділянки – 1 232 880,00
грн, у т. ч. ПДВ – 205 480,00 грн, ціна продажу об’єкта незавершеного
будівництва – 20 520,00 грн, у т. ч. ПДВ – 3 420,00 грн).

КОНКУРСИ З ВІДБОРУ суб’єктів оціночної діяльності

Комплект у складі:

журналу «Державний інформаційний бюлетень про приватизацію» (укр.). Законодавчі, нормативно-

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИВЧЕННЯ ПОПИТУ
Київська область

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
121,33 242,66 485,32

2 рази
на тиждень

Телефон редакції (044) 200-33-77.

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

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 зауваження 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

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: будівля технічного розвитку (інв.
№ 1902). Балансоутримувач: ПрАТ «Глуховецький гірничо-збага
чувальний каоліновий комбінат». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
22130, Вінницька обл., Козятинський р-н, смт Глухівці, вул. Заводська,
1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою передачі в суборенду. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17, відділ оцінки майна, майнових
прав та професійної оціночної діяльності (0432) 35-26-31. Телефакс
замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника
конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Глуховецький
гірничо-збагачувальний каоліновий комбінат». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком, шт.: 1 будівля.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 30.09.2014: відновна – 1 056 696,00
грн; залишкова – 341 224,00 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення
(№ 22) площею 16,4 м2 на третьому поверсі 3-поверхової адмінбудівлі (літ. Ф (Б)). Балансоутримувач: Державне науково-виробниче
підприємство «Геосистема». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21027,
м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17, відділ оцінки майна, майнових прав та професійної
оціночної діяльності (0432) 35-26-31. Телефакс замовника конкурсу
(0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Коник О. М. Кількість об’єктів необоротних

активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 приміщення.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 30.11.2015: відновна – 6 086,34 грн;
залишкова – 2 391,05 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (у
прим. № 2: № 1 – № 4) загальною площею 184,0 м2 на першому
поверсі 2-поверхової будівлі (літ. № 1). Балансоутримувач: Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості
«Укрспирт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 23134, Вінницька обл.,
Жмеринський р-н, с. Мартинівка, вул. Леніна, 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17, відділ оцінки майна, майнових
прав та професійної оціночної діяльності (0432) 35-26-31. Телефакс
замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника
конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Терменюк Т. В.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 4 приміщення.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.10.2012: відновна – 16 467,52
грн; залишкова – 12 694,88 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2016.
 4. Назва об’єкта оцінки: окремо розташована одноповерхова
будівля столярного цеху (літ. Д) площею 110,9 м2. Балансоутримувач: Вінницьке міжрайонне управління водного господарства. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця, вул. Карбишева, 51. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу:
відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17, відділ оцінки майна,
майнових прав та професійної оціночної діяльності (0432) 35-26-31.

2
Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса
замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки –
РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Чабанюк О. Д. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 будівля.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.01.2013: відновна – 75 031,00
грн; залишкова – 6 503,00 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2016.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого
приміщення № 118 площею 2,0 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 1 (літ. В). Балансоутримувач: Вінницький коледж
будівництва і архітектури Київського національного університету будівництва і архітектури. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21100, м. Він
ниця, просп. Коцюбинського, 53. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17,
відділ оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності
(0432) 35-26-31. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт
з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ТОВ
«Підприємство комунальних платежів». Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: частина приміщення.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.10.2015: відновна – 1 157,95
грн; залишкова – 537,74 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2016.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (№ 1
– № 2) загальною площею 115,4 м2 у приміщені № 25 на 1-му поверсі 9-поверхового гуртожитку № 5 (літ. Г). Балансоутримувач:
Вінницький національний технічний університет. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця, вул. Келецька, 98. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17, відділ оцінки майна, майнових
прав та професійної оціночної діяльності (0432) 35-26-31. Телефакс
замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника
конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Кваснєвська Ю. О.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 2 приміщення.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.01.2016: відновна – 71 923, 91
грн; залишкова – 12 946,29 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2016.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення (№ ІХ) площею 67,0 м2 у підвалі 9-поверхового гуртожитку
№ 5 (літ. Г). Балансоутримувач: Вінницький національний технічний
університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця,
вул. Келецька, 98. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432)
67-52-17, відділ оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності (0432) 35-26-31. Телефакс замовника конкурсу (0432)
56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.
ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник
робіт з оцінки – ФОП Рябенький О. В. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 приміщення.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 16.11.2015: відновна – 41 758,25
грн; залишкова – 7 725,27 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2016.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (№ 2
– 15,67 м2, № 4 – 54,34 м2, № 6 – 0,94 м2, № ХХХV – 1,66 м2) на першому поверсі 3-поверхової добудови побутового корпусу (літ. А2)
загальною площею 72,61 м2. Балансоутримувач: Державний вищий навчальний заклад «Могилів-Подільський монтажно-економічний
коледж». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 24000, Вінницька обл.,
м. Могилів-Подільський, вул. В. Стуса, 58. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення
договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17, відділ оцінки майна, майнових прав та
професійної оціночної діяльності (0432) 35-26-31. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу:
vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій
області. Платник робіт з оцінки – ФОП Дерещук О. М. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком, шт.: 4 приміщення.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.01.2016: відновна – 42 830,00
грн; залишкова – 14 797,00 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2016.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення у
5-поверховому навчальному корпусі (літ. А): на 1-му поверсі –
31,0 м2 (част. № ХVІІ); на 2-му поверсі – 4,0 м2 (част. № ХХІХ);
на 4-му поверсі – 8,0 м2 (част. № ХLV). Балансоутримувач: Державний вищий навчальний заклад «Могилів-Подільський монтажноекономічний коледж». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 24000,
Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. В. Стуса, 58. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17, відділ оцінки
майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності (0432)
35-26-31. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки
– ФОП Дерещук О. М. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.:
частини приміщень.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.01.2016: по 1-му поверху
відновна – 18 284,00 грн, залишкова – 6 318,00 грн; по 2-му поверху
відновна – 2 359,12 грн, залишкова – 815,12 грн; по 4-му поверху відновна – 4 718,00 грн, залишкова – 1 630,00 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2016.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на
підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оці-
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ночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями
в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкту оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву, і складається із:
1) підтвердних документів: заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3
до Положення); копія установчого документа претендента; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна; копії кваліфікаційних документів оцінювачів,
які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення
оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми
особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів цих
оцінювачів; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту
11 розділу І цього Положення (за наявності); письмова згода керівника
суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі
необхідності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення);
2) пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки: конкурсна пропозиція
претендента подається в окремо запечатаному конверті і має містити
пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, а також строку виконання робіт, який не повинен
перевищувати 5 календарних днів; 3) документів щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 02.03.2016 о 10.00 у РВ ФДМУ по Він
ницькій області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10.
Телефон для довідок 35-26-31.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії регіонального відділення до 25.02.2016 (включно) за адресою: м. Вінниця,
вул. Гоголя, 10.

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
18,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Український державний хімікотехнологічний університет». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 40б. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Платник – ТОВ НВП
«Хемел».
 2. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
30,9 м2. Балансоутримувач: Головне управління Державної казначейської служби України. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, 1.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Платник – КП «Спорт-Дніпро».
 3. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення (гуртожиток № 4) площею 2,5 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ
«Український державний хіміко-технологічний університет». Адреса:
м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 35. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Платник – ФОП Малієнко В. С.
 4. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення (гуртожиток № 6) площею 2,5 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ
«Український державний хіміко-технологічний університет». Адреса:
м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 92. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Платник – ФОП Малієнко В. С.
 5. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2. Балансоутримувач: Дніпродзержинська виправна колонія управління Державної пенітенціарної служби України
у Дніпропетровській області (№ 34). Адреса: м. Дніпродзержинськ,
вул. Димитрова, 214. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Платник – ПАТ АБ
«Укргазбанк».
 6. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею
18,15 м2. Балансоутримувач: ДП «КБ «Південне ім. М. К. Янгеля». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Криворізька, 3. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Платник – ТОВ «Спецмонтажсервіс».
 7. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
63,0 м2. Балансоутримувач: 194 понтонно-мостовий загін Державної
спеціальної служби транспорту. Адреса: м. Новомосковськ, вул. Тургенєва, 18. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Платник – ФОП Демченко Н. С.
 8. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
184,6 м2. Балансоутримувач: ДД УДППЗ «Укрпошта». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 44. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Платник – ФОП Кузьменко З. І.
 9. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Димитрова, 34б.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Платник – ФОП Лавська О. А.
 10. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Будьоного, 54а.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Платник – ФОП Лавська О. А.
 11. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Димитрова, 79б.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Платник – ФОП Лавська О. А.
 12. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський
державний інститут фізичної культури і спорту. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 116. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Платник – ФОП Борисова С. І.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення
конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і
підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну
пропозицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт
з оцінки; документи, в яких зазначено правовий статус претендента,
склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки;
документи, що підтверджують право на виконання таких робіт; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
завірені їхніми особистими підписами; інформацію про претендента за
встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають
бути завірені належним чином.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, та терміну виконання робіт
(у календарних днях).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» до відділу організаційно-

документального забезпечення, архівної та адміністративно-госпо
дарської роботи регіонального відділення за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, кімн. 10, за чотири робочих дні до
оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться у регіональному відділенні на 16-й календарний день з дня опублікування цієї інформації о 10.00, телефон
для довідок (056) 744-11-51.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна
 Об’єкт оцінки № 1: нежитлове приміщення туалету площею 6,5 м2 на 1-му поверсі гуртожитку № 3. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. І. Франка, 4. Балансоутримувач:
Житомирський державний університет ім. І. Франка, 4 (м. Житомир,
вул. Велика Бердичівська, 40). Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
продовження договору оренди. Дата оцінки: 31.01.2016. Замовник
оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки
– ФОП Шуляр О. В.
 Об’єкт оцінки № 2: частина нежитлового приміщення площею 4,2 м2 на 1-му поверсі гуртожитку № 4. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Польова, 12. Балансоутримувач:
Житомирський державний університет ім. І. Франка (м. Житомир,
вул. Велика Бердичівська, 40). Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
продовження договору оренди. Дата оцінки: 31.01.2016. Замовник
оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки
– ФОП Шуляр О. В.
 Об’єкт оцінки № 3: нежитлове приміщення умивальника площею 5,4 м2 на 1-му поверсі гуртожитку № 5. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Шелушкова, 10. Балансоутримувач:
Житомирський державний університет ім. І. Франка (м. Житомир,
вул. Велика Бердичівська, 40). Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
продовження договору оренди. Дата оцінки: 31.01.2016. Замовник
оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки –
ФОП Шуляр О. В.
 Об’єкт оцінки № 4: частина нежитлового приміщення сушки
площею 5,0 м2 на 1-му поверсі гуртожитку № 1. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 51. Балансоутримувач: Житомирський державний університет ім. І. Франка (м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40). Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 31.01.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з
оцінки – ФОП Шуляр О. В.
 Об’єкт оцінки № 5: частина нежитлового приміщення простірочної площею 5,0 м2 на першому поверсі гуртожитку № 2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 49.
Балансоутримувач: Житомирський державний університет ім. І. Франка
(м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 31.01.2016.
Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з
оцінки – ФОП Шуляр О. В.
 Об’єкт оцінки № 6: нежитлові приміщення площею 198,6 м2
будівлі боксів з навісом (літ. Б, Н). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Малин, вул. Українських Повстанців, 44.
Балансоутримувач: Радомишльське міжрайонне управління водного
господарства (Житомирська обл., м. Радомишль, вул. Микгород, 107).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Дата оцінки: 31.01.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ТОВ «Українсько-шведське
АТП 10943».
 Об’єкт оцінки № 7: нежитлові приміщення одноповерхової
будівлі пошти площею 44,2 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Малинський р-н, с. Головки, вул. Клубна,
2. Балансоутримувач: Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта»
(м. Житомир, вул. Вітрука, 1). Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
продовження договору оренди. Дата оцінки: 31.01.2016. Замовник
оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки
– Парафія Безсрібників і Чудотворців Косми та Даміана Української
православної церкви.
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності –
суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними напрямами оцінки майна та спеціалізаціями
в межах цих напрямів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення
конкурсну документацію, відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за № 60/28190, яка
складається з підтвердних документів та конкурсної пропозиції претендента, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); інформацію
про претендента (додаток 4 відповідно до Положення); інформацію
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 відповідно до Положення) разом із копіями документів щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки (абзац 2 п. 4 розділу 1
Положення) (за наявності); пропозицію щодо ціни виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну
виконання робіт (не більше 5 календарних днів), запечатану в окремому конверті.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті окремо
по кожному об’єкту оцінки до сектору організаційно-документального
забезпечення РВ ФДМУ по Житомирській області за чотири робочих
дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 16.00. На
конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта
оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській
області за адресою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, тел. для довідок 42-04-18.

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. 1 площею 27,0 м2 першого поверху нежитлової будівлі літ. А. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., Ужгородський р-н,
с. Оноківці, вул. Головна, 27а. Найменування балансоутримувача: Закарпатська дирекція Українського державного підприємства поштового
зв’язку «Укрпошта» (тел. (0312) 67-28-03). Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника
конкурсу: zakarpat_21@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Укртелеком».
Балансова залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2015:
70 185,61 грн. Правовий режим земельної ділянки: право постійного
користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки станом на
24.09.2007: 33,29 грн/м2. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.01.2016 (орієнтовна).
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення поз.11,
12, 13 загальною площею 29,5 м2 другого поверху нежитлової будівлі пошти літ. А. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Велика Добронь, вул. Чонгорська
(вул. К. Маркса), 3а. Балансоутримувач: Закарпатська дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта»
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(тел. (0312) 67-28-03). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу:
zakarpat_21@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Укртелеком». Балансова залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2015:
4 852,88 грн. Правовий режим земельної ділянки: право постійного
користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки станом
на 24.09.2007: 13,56 грн/м2. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.01.2016 (орієнтовна).
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення
поз. 5 площею 12,3 м2 та частина вбудованого нежитлового приміщення поз. 4 площею 5,15 м2 першого поверху будівлі нежитлового фонду літ. А. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл.,
Ужгородський р-н, с. Анталовці, вул. Миру, 62а. Балансоутримувач:
Закарпатська дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» (тел. (0312) 67-28-03). Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса
замовника конкурсу: zakarpat_21@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ПАТ
«Укртелеком». Балансова залишкова вартість основних засобів станом
на 31.12.2015: 15 659,72 грн. Правовий режим земельної ділянки: право
постійного користування. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.01.2016 р (орієнтовна).
 4. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення
поз. 9 площею 13,0 м2 другого поверху будівлі відділення зв’язку
літ. А. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Ужгородський
р-н, с. Великі Лази, вул. Вознесенська, 41б. Балансоутримувач: Закарпатська дирекція Українського державного підприємства поштового
зв’язку «Укрпошта» (тел. (0312) 67-28-03). Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника
конкурсу: zakarpat_21@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Укртелеком».
Балансова залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2015:
28 661,94 грн. Правовий режим земельної ділянки: право постійного
користування. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.01.2016 (орієнтовна).
 5. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення
першого поверху поз. 2-9 площею 6,15 м2 адміністративного будинку РВПЗ та РВЕЗ літ. А. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська
обл., Тячівський р-н, с. Дубове, вул. Гагаріна, 5. Балансоутримувач: Закарпатська дирекція Українського державного підприємства поштового
зв’язку «Укрпошта» (тел. (0312) 67-28-03). Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника
конкурсу: zakarpat_21@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Укртелеком».
Балансова залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2015:
25 033,25 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.01.2016 р (орієнтовна).
 6. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення поз.
5, 6, 7 загальною площею 27,8 м2 першого поверху будівлі літ. А.
Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Ужгородський р-н,
с. Дубрівка, вул. Центральна, 95а. Балансоутримувач: Закарпатська
дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку
«Укрпошта» (тел. (0312) 67-28-03). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника
конкурсу: zakarpat_21@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Укртелеком».
Балансова залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2015:
38 578,05 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.01.2016 (орієнтовна).
 7. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення поз.
2, 3, 4, 5 загальною площею 35,6 м2 першого поверху адмінбудівлі
відділення зв’язку літ. А. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська
обл., Ужгородський р-н, с. Кам’яниця, вул. Ужанська, 103. Балансоутримувач: Закарпатська дирекція Українського державного підприємства
поштового зв’язку «Укрпошта» (тел. (0312) 67-28-03). Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса
замовника конкурсу: zakarpat_21@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Укр
телеком». Балансова залишкова вартість основних засобів станом на
31.12.2015: 3 208,98 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.01.2016 (орієнтовна).
 8. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового
приміщення першого поверху поз. 3 площею 3,0 м2, сходова
клітка поз. 6, 7 загальною площею 6,3 м2 та вбудовані нежитлові приміщення поз. 8, 9, 10 загальною площею 46,6 м2 будівлі
відділення зв’язку літ. А. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська
обл., Ужгородський р-н, с. Сюрте (Струмківка), вул. Ракоці, 133. Балансоутримувач: Закарпатська дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» (тел. (0312) 67-28-03). Мета
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для укладення
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpat_21@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт
з оцінки: ПАТ «Укртелеком». Балансова залишкова вартість основних
засобів станом на 31.12.2015: 50 741,49 грн. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.01.2016 (орієнтовна).
 9. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення першого поверху поз. 2 площею 17,1 м2 нежитлової будівлі відділення поштового зв’язку літ. А. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл.,
Рахівський р-н., с. Біла Церква, вул. Гагаріна, 1. Балансоутримувач:
Закарпатська дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» (тел. (0312) 67-28-03). Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0312) 61-38-83. Електронна адреса
замовника конкурсу: zakarpat_21@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Укр
телеком». Балансова залишкова вартість основних засобів станом на
31.12.2015:18 880,80 грн. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки станом на 28.01.2008: 17,15 грн/м2. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.01.2016 (орієнтовна).
 10. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (поз. 93)
площею 19,0 м2 на другому поверсі адміністративного будинку
(літ. А). Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Ужгородський
р-н, с/р Соломоніська, МАПП «Тиса», буд. 1. Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України та в оперативному управлінні (користуванні) Закарпатської митниці ДФС (тел. (0312) 64-96-04). Мета
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для продовження
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpat_21@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Райффайзен Банк Аваль». Правовий режим земельної ділянки:
право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки станом на 12.02.2015: 54,82 грн/м2. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.01.2016 (орієнтовна).
 11. Назва об’єкта оцінки: частина холу (поз. 45 за планом) площею 6,0 м2 першого поверху навчально-лабораторного корпусу
літ. «А». Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Університетська, 14. Балансоутримувач: ДВНЗ «Ужгородський
національний університет» (тел. (03122) 3-51-71). Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса
замовника конкурсу: zakarpat_21@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП
Джурджа Андрій Юрійович. Правовий режим земельної ділянки: право
постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки станом на 14.02.2015: 257,92 грн/м2. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 29.02.2016 (орієнтовна).
 12. Назва об’єкта оцінки: частина фойє площею 2,0 м2 будівлі адмінкорпусу літ. А’. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Матросова, 32. Балансоутримувач:
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів
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і природокористування України «Мукачівський аграрний коледж»
(тел. (03131) 2-20-20). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу:
zakarpat_21@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Котлубай Олександр
Григорович. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки станом на
18.02.2014: 151,90 грн/м2. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 29.02.2016 (орієнтовна).
 13. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення навчального
корпусу площею 1,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська
обл., м. Мукачево, вул. Кооперативна, 2. Балансоутримувач: Вище професійне училище № 3 м. Мукачево (тел. (03131) 3-70-81). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна
адреса замовника конкурсу: zakarpat_21@spfu.gov.ua. Замовник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки:
ФОП Шершун Ярослав Юрійович. Правовий режим земельної ділянки:
право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки станом на 03.02.2015: 166,43 грн/м2. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 29.02.2016 (орієнтовна).
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1
«Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього
напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у
тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додатках до нього. Заява про участь
у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація
про претендента подаються за встановленою в додатках 2 – 4 до Положення формою.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному
конверті і складається із:
підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з
оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також
терміну виконання робіт (у календарних днях). До уваги приймаються
пропозиції в яких строк виконання робіт з оцінки об’єктів не перевищує 5 днів; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з
оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента
та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна (додаток 2).
Конкурсну документацію слід подавати до загального відділу РВ
ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) до 15.45 26 лютого 2016 року.
Конкурсна документація подається на кожний об’єкт окремо. На
конверті слід зробити помітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано
заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який
подає заяву.
Конкурс відбудеться 3 березня 2016 року о 10.00 у РВ ФДМУ по
Закарпатській області за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька,
60, каб. 303. Телефон для довідок (0312) 61-38-83.

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)
226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса
РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Запорізькій області. Платник робіт з оцінки – ТОВ «ОЛІВІАС-04». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 31.01.2016.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності
– суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності,
виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту
оцінки. Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію
оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними
кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
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) по кожному об’єкту оцінки:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до
Положення); копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого
претенденту Фондом державного майна України; копії кваліфікаційних
документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І
Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4 до
Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт
з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення);
3) конкурсну пропозицію претендента, яка подається в запечатаному
окремому конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк
виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати
5 календарних днів.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 22, каб. 16.
Телефони для довідок: (061) 226-07-50, 226-07-66, 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу організаційнодокументального та інформаційного забезпечення РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб. № 9) до 03.03.2016 (включно).
Конкурс відбудеться 11.03.2016 о 10.00 у РВ ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 35.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або
спеціальної вартості для розрахунку орендної плати.
 1. Частина нежитлового приміщення головного учбового
корпусу площею 1,0 м2 та частина нежитлового приміщення
юридичного корпусу площею 1,0 м2 за адресою: Київська обл.,
м. Ірпінь, вул. Карла Маркса, 31, що перебувають на балансі Національного університету державної податкової служби України. Дата
оцінки – 29.02.2016. Замовник – РВ ФДМУ по Київській області, платник – ФОП Зровко І. Ю.
 2. Частина нежитлового приміщення загальною площею
193,4 м2 за адресою: Київська обл., м. Славутич, вул. 77-ї Гвардійської дивізії, 5, що перебуває на балансі Державного закладу «Спеціалізованої медико-санітарної частини № 5 Міністерства охорони
здоров’я України». Дата оцінки – 29.02.2016. Замовник – РВ ФДМУ
по Київській області, платник – Міжнародна асоціація екологічної
медицини.
 3. Нежитлове приміщення № 95 на 2-му поверсі бізнесцентру вантажного термінала площею 24,9 м2 за адресою: Київська
обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває
на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Дата оцінки –
29.02.2016. Замовник – РВ ФДМУ по Київській області, платник – Представництво в Україні «Дойче Люфтганза Акцієнгезелльшафт».
 4. Приміщення № 62 будівлі цеху № 3 (інв. № 258) загальною площею 543,1 м2 за адресою: Київська обл., смт Коцюбинське,
вул. Пономарьова, 17, що перебуває на балансі ДП «Київський деревообробний завод». Дата оцінки – 29.02.2016. Замовник – РВ ФДМУ
по Київській області, платник – ТОВ «Розком».
 5. Частина приміщення № 2.4.18 на 2-му поверсі пасажирського термінала «D» площею 4,0 м2 за адресою: Київська
обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Дата оцінки
– 29.02.2016. Замовник – РВ ФДМУ по Київській області, платник –
ПрАТ «МТС».
 6. Частина даху будівлі профілакторію (інв. № 47496) площею 4,0 м2 для розміщення обладнання оператора мобільного
зв’язку та антени за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжнародний
аеропорт «Бориспіль». Дата оцінки – 29.02.2016. Замовник – РВ ФДМУ
по Київській області, платник – ПрАТ «МТС».
 7. Приміщення № 85 на 2-му поверсі бізнес-центру вантажного термінала площею 16,1 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Дата оцінки – 29.02.2016.
Замовник – РВ ФДМУ по Київській області, платник – Представництво
«Тюркіш Ерлайнз Інк.».
 8. Частина приміщення № 2.4.18 на 2-му поверсі пасажирського термінала «D» площею 7,4 м2 за адресою: Київська
обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Дата оцінки
– 29.02.2016. Замовник – РВ ФДМУ по Київській області, платник –
ПрАТ «Київстар».
 9. Частина нежитлового приміщення (зовнішня стіна площею 3,0 м2) будівлі майстерні з обслуговування тракторів з котельною та антено-місця на димовій трубі для розміщення 4 антен базової станції мобільного зв’язку за адресою: Київська обл.,
с. Новосілки, вул. Єрмоленка, 5а, що перебувають на балансі Національного університету біоресурсів і природокористування України..
Дата оцінки – 29.02.2016. Замовник – РВ ФДМУ по Київській області,
платник – ТОВ «Астеліт».
 10. Частина майданчика загальною площею 91,7 м2 за
адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, просп. Червоноармійців, 2, що перебуває на балансі ДПВО «Київприлад». Дата
оцінки – 29.02.2016. Замовник – РВ ФДМУ по Київській області, платник – ПрАТ «Київстар».
 11. Частина нежитлового приміщення головного учбового
корпусу (у вестибулі на першому поверсі) загальною площею
2,0 м2, частина нежитлового приміщення головного учбового
корпусу (у кімнаті на 2-му поверсі) загальною площею 2,0 м2,
частина нежитлового приміщення юридичного корпусу (у вестибулі на першому поверсі) загальною площею 2,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Карла Маркса, 31, що перебувають
на балансі Національного університету державної податкової служби

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 покрівлі площею 9,6 м2;
частина приміщення вентиляційної надбудови площею 18,3 м2
(частина кімнати площею 12,5 м2 та площа спільного користування – 5,8 м2) на даху адміністративної будівлі (літ. А-12), що
перебувають на балансі Головного управління державної казначейської
служби України у Запорізькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Запоріжжя, просп. Леніна, 168. 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) 226-07-87 (89),
відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки
– РВ ФДМУ по Запорізькій області. Платник робіт з оцінки – ТОВ «Сага
Ком’юнікейшнз Юкрейн». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 31.12.2015.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в другий поверх будівлі
центру електрозв’язку та пошти, літ. А-3, реєстровий номер
21560045.800.АААЖЖБ261, нежитлове приміщення № 128 та
частина приміщення загального користування № 99 (площею
3,9 м2) загальною площею 15,0 м2, що перебувають на балансі Запорізької дирекції Українського державного підприємства поштового
зв’язку «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл.,
м. Вільнянськ, вул. Бочарова, 16. 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) 226-07-87 (89),
відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по
Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Запорізькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП
Трегуб Костянтин Вікторович. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.01.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 184,8 м2 триповерхової будівлі, реєстровий номер 02360576.31.АААДЕЕ934 (літ. Б -3, приміщення № 3 площею
32,0 м2 підвального поверху; приміщення № 53 площею 51,7 м2
першого поверху; приміщення № 9, 10, 12 площею 101,1 м2
другого поверху), що перебувають на балансі Головного управління
статистики у Запорізькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Токмак, вул. Радянська, 230. 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) 226-07-87 (89), відділ
оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій
області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Запорізькій області. Платник робіт з оцінки – комунальна установа
територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Токмацької районної ради Запорізької області. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2015
 4. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в перший поверх будівлі пошти, реєстровий номер 21560045.800.АААЖЖББ265, нежитлові
приміщення (літ. А; приміщення № 3, 9, 10, 11 площею 82,5 м2,
частини приміщень коридорів № 1, 2, 14 площею 7,5 м2) загальною площею 90,0 м2, що перебувають на балансі Запорізької дирекції
Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Вільнянський р-н,
м. Вільнянськ, вул. Леніна, 41а. 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) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки
– РВ ФДМУ по Запорізькій області. Платник робіт з оцінки – приватний
підприємець Ткаченко Оксана Володимирівна. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31.01.2016.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення, вбудовані в
перший поверх триповерхової будівлі (літ. А, приміщення з № 40
до № 43 включно) загальною площею 24,4 м2, що перебувають на
балансі Запорізької дирекції Українського державного підприємства
поштового зв’язку «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Запорізька обл., смт Куйбишево, вул. Леніна, 43. Мета проведення
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України. Дата оцінки – 29.02.2016. Замовник – РВ ФДМУ по Київській
області, платник – ФОП Зровко Ю. І.
 12. Приміщення № 70 на 2-му поверсі бізнес центру вантажного термінала (інв. 47565) площею 16,5 м2 за адресою: Київська
обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Дата оцінки –
29.02.2016. Замовник – РВ ФДМУ по Київській області, платник – Представництво в Україні «Дойче Люфтганза Акцієнгезелльшафт».
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Київській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі
– Положення), що складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій (по кожному з
об’єктів конкурсу) щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання
робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про
проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті; документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну
грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів,
передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що
має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація
про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості
про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки;
наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); інша інформація щодо досвіду у сфері оцінки майна
претендента в Україні та інших країнах світу) та інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також
залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних
організаціях оцінювачів тощо).
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єктів, на
які подається конкурсна документація, що містяться в конверті, до відділу кадрової роботи та організаційно-документального забезпечення
РВ ФДМУ по Київській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до
оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Київ,
вул. С. Петлюри, 15, кімн. 613.
Конкурс відбудеться 03.03.2016 об 11.00 за адресою: м. Київ,
вул. С. Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, телефон для
довідок 200-25-36.

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кіровоградській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень
загальною площею 253,2 м2 на другому та п’ятому поверхах
семиповерхової будівлі корпусу № 2 за адресою: м. Кіровоград,
вул. В. Чорновола, 1г, що перебувають на балансі Державного архіву
Кіровоградської області. Найменування балансоутримувача: Державний архів Кіровоградської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Кіровоград, вул. В. Чорновола, 1г. Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522)
33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна
адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на
31.01.2016, тис. грн: 78,59. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 29.02.2016. Площа земельної ділянки: 251,22 м2. Місце
розташування земельної ділянки: м. Кіровоград, вул. В. Чорновола, 1г.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009,
м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: Виконавчий комітет Кіровоградської міської ради.
 2. Назва об’єкта оцінки: виробничо-складські приміщення
площею 89,6 м2 у будівлі ремонтного цеху ремонтно-допоміжної
частини за адресою: м. Кіровоград, вул. Виставочна, 20, що перебувають на балансі Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у
Кіровоградській області. Найменування балансоутримувача: Аварійнорятувальний загін спеціального призначення Управління державної
служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кіровоград, вул. Виставочна,
20. Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника
конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.1.2016,
тис. грн: 3,767. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна)
– 29.02.2016. Площа земельної ділянки: 206,08 м2. Місце розташування
земельної ділянки: м. Кіровоград, вул. Виставочна, 20. Замовник робіт
з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград,
вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: фізична особа – підприємець
Кістерський Віктор Сергійович.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
10,4 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою:
Кіровоградська обл., м. Ульяновка, вул. Карла Маркса, 8а, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України в
Ульяновському районі Кіровоградської області. Найменування балансоутримувача: Управління Державної казначейської служби України
в Ульяновському районі Кіровоградської області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Ульяновка, вул. Карла Маркса,
8а. Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника
конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу:
mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком,
шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.12.2015, тис. грн:
0,366. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
29.02.2016. Площа земельної ділянки: 36,11 м2. Місце розташування
земельної ділянки: м. Ульяновка, вул. Карла Маркса, 8а. Замовник робіт
з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград,
вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: фізична особа – підприємець
Солтик Руслан Ілліч.
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціаліза-
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цією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових
прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додатках до нього. Заява про участь
у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація
про претендента подається за встановленою в додатках 2 – 4 до Положення формою.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті та
має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт; строк виконання робіт – не більше 5
днів, шляхом поштового відправлення на адресу: 25009, м. Кіровоград,
вул. Глинки, 2 або безпосередньо у кімнату 801 РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 до 29.02.2016
включно у робочий час до 17.15. На конверті потрібно зробити відмітку
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити
назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі,
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефон для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурс відбудеться 4 березня 2016 р. о 8.30 у РВ ФДМУ
по Кіровоградській області за адресою: 25009, м. Кіровоград,
вул. Глинки, 2, кімн. 708.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення оцінки об’єктів оренди
 1. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлової окремо розташованої одноповерхової будівлі складу № 3 (інв.
№ 1031001) площею 260,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Луганська обл., смт Новоайдар, пров. Сінний, 7а. Балансоутримувач:
Управління з питань надзвичайних ситуацій Луганської обласної державної адміністрації. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оренди для укладення договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2016. Платник: Жданов А. М.
 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 17,9 м2 на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі (інв. № 10310004). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луганська
обл., м. Лисичанськ, вул. Свердлова, 275. Балансоутримувач: Лисичанський ордена Трудового Червоного Прапора гірничий технікум. Мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження терміну дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 29.02.2016. Платник: ФОП Куманікін А. А.
 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 14,9 м2 на другому поверсі п’ятиповерхової
адміністративної будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Свердлова, 275. Балансоутримувач:
Лисичанський ордена Трудового Червоного Прапора гірничий технікум. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
продовження терміну дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 29.02.2016. Платник: МПП «Капітал».
 4. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення першого поверху в п’ятиповерховій будівлі ліцею (інв.
№ 10310008) площею 25,55 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Луганська обл., Попаснянський р-н, м. Попасна, вул. Леніна,140. Балансоутримувач: Попаснянський професійний ліцей залізничного транспорту. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
продовження договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 29.02.2016. Платник: ФОП Шелудько Н. М.
 5. Найменування об’єкта оцінки: приміщення адміністративної
будівлі Центру відділення поштового зв’язку № 7 (інв. № 1890)
площею 74,7 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луганська обл.,
смт Новопсков, вул. Леніна, 55. Балансоутримувач: Луганська дирекція
УДППЗ «Укрпошта». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оренди для укладення договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2016. Платник: ФОП Черканова Т. М.
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення
конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і
підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну
пропозицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт
з оцінки; документи, в яких зазначено правовий статус претендента,
склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки;
документи, що підтверджують право на виконання таких робіт: письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
завірені їхніми особистими підписами; інформацію про претендента за
встановленою формую.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають
бути завірені належним чином.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті та має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, та терміну виконання
робіт (у календарних днях, для об’єктів нерухомого майна – не більше
5 днів; для цілісних майнових комплексів – 15 – 20 днів).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті
слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї
інформації о 10.00 у РВ ФДМУ по Луганській області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби
народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики,
організаційно-документального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ
ФДМУ по Луганській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до
оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 93404,
Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а.
Телефон для довідок (06452) 4-23-48.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів приватизації державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно – нежитлова будівля літ. А-3 загальною площею 1 080,4 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Відділ Держгеокадастру у м. Червонограді Львівської області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: просп. Шевченка, 3б, м. Червоноград, Львівська область. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
його приватизації шляхом продажу на аукціоні разом із земельною
ділянкою. Розмір земельної ділянки: 0,2006 га. Місце розташування
земельної ділянки: просп. Шевченка, 3б, м. Червоноград, Львівська
область. Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва
та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого
самоврядування. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-14 (відділ приватизації об’єктів груп А, Д, Ж). Електронна адреса замовника
конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 29.02.2016. Платник робіт з оцінки: регіональне відділення ФДМУ по Львівській області.
 2. Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене
майно – група інвентарних об’єктів у складі: насос РП-12,5 (3 шт.),
насос Д200-90 (2 шт.), насос ЕЦВ 12-160 (3 шт.), насос ЕЦВ 12-25,
насос 120-100, насос ЕЦВ 120-160. Найменування балансоутриму-

вача об’єкта оцінки: ПАТ «Зміна». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
вул. Промислова, 4, м. Червоноград, Львівська область. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу
(032) 261-62-14 (відділ приватизації об’єктів груп А, Д, Ж). Електронна
адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 29.02.2016. Платник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по Львівській області.
 3. Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів у складі: плита газова 3-камфорна
(20 шт.). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПАТ «Зміна».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Промислова, 4, м. Червоноград,
Львівська область. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-14 (відділ приватизації об’єктів
груп А, Д, Ж). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.
gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2016.
Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190
(далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000,
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах
цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні,
зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, IV та додатках до нього.Заява про участь
у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація
про претендента подаються за встановленою в додатках 2 – 4 до Положення формою.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити
пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних
днях). На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00
через 14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою:
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше
ніж за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для
довідок: (032)261-62-14, 261-62-04.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Полтавській області в
інформації про проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, опублікованій в газеті «Відомості приватизації» № 13 (929) від
15.02.2016 на стор. 5, дату кінцевого терміну подання документації на
конкурс слід читати: «26.02.2016».

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. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною
площею 24,85 м2 (балансоутримувач – Управління Державної казначейської служби України у Тростянецькому районі Сумської області).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Тростянець, вул. Червоноармійська, 2. Мета проведення незалежної оцінки – оренда. Замовник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки – Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України у місті Охтирка Сумської області. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31.01.2016. Термін виконання робіт – 5
календарних днів від дати укладення договору на проведення незалежної оцінки майна.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
10,7 м2 (балансоутримувач – Головне управління статистики у Сумській області). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Ромни, 1-й пров.
Гетьмана Мазепи, 1. Мета проведення незалежної оцінки – оренда.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки – ТОВ «Телерадіокомпанія «Спектр». Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2016. Термін виконання робіт
– 5 календарних днів від дати укладення договору на проведення незалежної оцінки майна.
 3. Назва об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів загальною площею 51,8 м2, а саме: 1) нежитлові приміщення загальною
площею 47,8 м2; 2) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2;
3) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 (балансоутримувач
– Охтирський коледж Сумського національного аграрного університету). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Охтирка, вул. Фрунзе, 46. Мета
проведення незалежної оцінки – оренда. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки – ФОП Бабенко С. М.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2016. Термін виконання робіт – 5 календарних днів від дати укладення договору
на проведення незалежної оцінки майна.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
36,6 м2 будівлі – пам’ятки історії, архітектури та містобудування
місцевого значення «Будинок П. Лютого» (балансоутримувач – Національний заповідник «Глухів»). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Глухів, вул. Києво-Московська, 34. Мета проведення незалежної
оцінки – оренда. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки – ФОП Єфимова Л. М. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2016. Термін виконання робіт – 5 календарних днів від дати укладення договору на проведення
незалежної оцінки майна.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 32,7 м2 будівлі – пам’ятки історії, архітектури та містобудування місцевого значення «Будинок П. Лютого» (балансоутримувач
– Національний заповідник «Глухів»). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Глухів, вул. Києво-Московська, 34. Мета проведення незалежної
оцінки – оренда. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки – ФОП Шарап М. С. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2016. Термін виконання робіт
– 5 календарних днів від дати укладення договору на проведення незалежної оцінки майна.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною
площею 28,5 м2 будівлі – пам’ятки історії, архітектури та містобудування місцевого значення «Будинок П. Лютого» (балансоутримувач – Національний заповідник «Глухів»). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Глухів, вул. Києво-Московська, 34. Мета проведення
незалежної оцінки – оренда. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Сумській області. Платник робіт з оцінки – ФОП Неклонська Н. І. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2016. Термін
виконання робіт – 5 календарних днів від дати укладення договору на
проведення незалежної оцінки майна.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
29,7 м2 (балансоутримувач – Сумська дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта»). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Тростянець, вул. Миру, 1. Мета проведення незалежної оцінки – оренда. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Сумській
області. Платник робіт з оцінки – фізична особа Гребіник О. Д. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2016. Термін
виконання робіт – 5 календарних днів від дати укладення договору на
проведення незалежної оцінки майна.
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 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
14,6 м2 (балансоутримувач – Сумська дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: смт Велика Писарівка, вул. Грайворонська,
11. Мета проведення незалежної оцінки – оренда. Замовник робіт з
оцінки – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки – ФОП
Подпрятов С. О. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна)
– 31.01.2016. Термін виконання робіт – 5 календарних днів від дати
укладення договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність:
переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
та підписання звіту про оцінку майна, та їх особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки подібного майна; відповідної кваліфікації оцінювачів
стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача,
виданими згідно з Законом України «Про оцінку майна, майнових прав
та професійну оціночну діяльність в Україні»; у разі проведення підприємством діяльності, пов’язаної з державною таємницею, – спеціального
дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, виданого суб’єкту оціночної діяльності (допусків оцінювачів, які
перебувають у трудових відносинах із суб’єктом оціночної діяльності
або залучаються ним за цивільно-правовими договорами), або дозволу, виданого іншому суб’єкту оціночної діяльності, якого за відповідним договором буде залучено до виконання робіт з оцінки, пов’язаних
із державною таємницею.
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на
підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями
у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка
складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з
оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також
строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому
конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з додатком 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (згідно з додатком 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення
(за наявності); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності,
що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація
про претендента, що складається відповідно до додатка 4 Положення,
містить: відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік
робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій,
дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу); інформація про
оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а
також залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту
про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних
організаціях оцінювачів тощо). При цьому один і той самий оцінювач
може бути залучений до виконання робіт з оцінки одного об’єкта лише
одним претендентом.
Конкурсна документація подається на кожний об’єкт окремо. На
конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано
заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який
подає заяву.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 40035,
м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 5, тел. для довідок
(0542) 36-23-87.
Конкурс відбудеться 2 березня 2016 року о 10.00 за адресою:
м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 5.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 25 лютого 2016
року (включно).

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору
оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
№
Площа, Адреса об’єкта
Назва об’єкта оцінки
з/п
м2
оцінки
1 Частина приміщення
23,9 м. Черкаси,
першого поверху чотирибульв. Шевповерхової адміністративченка, 205
ної будівлі
2 Частина приміщення дру- 10,5 м. Черкаси,
гого поверху адмінбудівлі
бульв. Шевченка, 205
3 Приміщення на другому
31,8 м. Черкаси,
поверсі чотириповерхової
бульв. Шевадмінбудівлі
ченка, 205
4 Приміщення підвалу та
508,3 м. Черкаси,
приміщення цокольного
бульв. Шевповерху
ченка, 333
5 Частина нежитлових
приміщень на першому
поверсі чотириповерхової
адміністративної будівлі
6 Частина приміщення на
другому поверсі адміністративної будівлі

96,8

21,73

7 Частина нежитлового при- 26,22
міщення
8 Частина нежитлового приміщення першого поверху
двоповерхової цегляної
адміністративної будівлі
(прим. 6.1; 6.2)
9 Частина приміщення першого поверху адміністративної будівлі

42,6

5,0

Балансоутри- Платник робіт Дата
мувач
з оцінки
оцінки
ДП «Черкась- ФОП
29.02.16
кий НДІТЕШруб О. Л.
ХІМ»
ДП «Черкась- ФОП
29.02.16
кий ЦНІІ»
Пеньора І. Д.
ДП «Черкась- ФОП
кий ЦНІІ»
Трусов В. Е.

Черкаський
державний
технологічний
університет
Черкаська
ЧД УДППЗ
обл., м. Сміла, «Укрпошта»
вул. Леніна, 35
м. Черкаси,
Головне
вул. Дашкови- управління
ча, 39
статистики
у Черкаській
області
Черкаська
ДП «Золотообл., Золото- ніське лісове
ніський р-н,
господарс. Вільхи
ство»
Черкаська
Головне
обл., м. Зоуправління
лотоноша,
статистики
вул. Новосе- у Черкаській
лівська, 1
області
ЧеркасьГоловне
ка обл.,
управління
м. Кам’янка, статистики
пров. Г. Куу Черкаській
дрі, 4
області

29.02.16

ФОП Чабаненко Ю. А.

29.02.16

ПАТ Комерційний банк
«Приватбанк»
ФОП
Арефій О. Е.

29.02.16

29.02.16

ПАТ «Укртеле- 29.02.16
ком»
ФОП
Чіпа П. М.

ФОП
Дубов А. В.

29.02.16

29.02.16

 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
№
Назва об’єкта Площа, Адреса об’єкта
з/п
оцінки
м2
оцінки
1 Приміщення
17,3 м. Черкаси,
другого поверху
бульв. Шевченчотириповерхової
ка, 205
адмінбудівлі
2 Одноповерхова бу- 560,1 м. Черкаси,
дівля спортивного
вул. Ільїна, 222
залу з прибудовою
(літ. Р-1, Р-1)

Балансоутру- Платник робіт
мувач
з оцінки
ДП «Черкась- ФОП Железкий НДІТЕХІМ» няк О. В.

Дата
оцінки
29.02.16

ДП «Черкаське ТОВ «Агентство 29.02.16
будівельноз безпеки «НІКА»
монтажне
управління»

№ 14 (930)

Продовження таблиці

№
Назва об’єкта Площа, Адреса об’єкта
з/п
оцінки
м2
оцінки
3 Приміщення чет18,7 м. Черкаси,
вертого поверху
бульв. Шевченка
чотириповерхової
адмінбудівлі
4 Частина нежитло- 10,0 Черкаська обл.,
вого приміщення
м. Корсуньбудівлі відділення
Шевченківський,
поштового зв’язку
вул. Шевченка, 35

Балансоутру- Платник робіт
мувач
з оцінки
ДП «Черкась- ФОП Жеребкий НДІТЕХІМ» ньова Л. В.
ЧД УДППЗ
«Укрпошта»

Дата
оцінки
29.02.16

Повне товари31.01.16
ство «Ломбард
«Черкаська позика» (Лаєвський
і компанія)

Вимоги до претендентів на участь у конкурсі:
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075,
документація подається претендентом в запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності».
До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів
оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з претендентом
або додатково залучаються ним, документів, що підтверджують набуття кваліфікації оцінювача, виданих міжнародними організаціями та
об’єднаннями у сфері оціночної діяльності (за наявності); письмова
згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається
претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із
заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (додаток 2 до Положення); підтверджений документально досвід учасника конкурсу та
оцінювачів, які будуть залучені до проведення оцінки та підписання звіту
про оцінку і висновку про вартість об’єкта оцінки, зокрема оцінювачів,
що перебувають у трудових відносинах із учасником конкурсу.
Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання
робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про
проведення конкурсу.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсну документацію слід подавати до РВ ФДМУ по Черкаській
області за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, email:
ocinka3@gmail.com.
Останній день подання заяв – 26 лютого 2016 року.
Конкурс відбудеться 3 березня 2016 року о 10.00 у РВ ФДМУ
по Черкаській області за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв.
Шевченка, 205, тел. 37-29-71.

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва
державної власності – фельдшерсько-акушерський пункт разом
із земельною ділянкою. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: немає. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Головна, 77а,
с. Борівці, Кіцманський р-н, Чернівецька обл. Мета проведення оцінки:
приватизації шляхом продажу на аукціоні разом із земельною ділянкою.
Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника
конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу:
admin_77@ spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: немає. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 (один). Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій
(зазначається окремо за групами): інформація відсутня. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому
числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій,
часток, паїв): одна. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: 0,0663
га, кадастровий № 7322581000:01:001:0212. Місце розташування
земельної(их) ділянки(ок): вул. Головна, 77, с. Борівці, Кіцманський р-н,
Чернівецька обл. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): землі
охорони здоров’я і соціальних послуг. Категорія земель: землі житлової
та громадської забудови. Вид використання: 03.03 – для будівництва і
обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): державна власність.
Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): 35 610,00 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначається «так» або «ні»): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 29.02.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – єдиний
майновий комплекс Новодністровської державної швейнотрикотажної фабрики. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: немає. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Новодністровськ,
Чернівецька обл., 60236. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84.
Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса
замовника конкурсу: admin_77@ spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
цілісний майновий комплекс якого оцінюються: виробництво швейних
виробів. Підприємство не здійснює виробничу діяльність, продукція
не випускається. КВЕД: 13.92. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): будівлі і споруди – немає,
транспортні засоби – 2 од., машини та обладнання і малоцінні необоротні матеріальні активи – 415 од. (станом на 01.10.2015). Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства,
тис. грн: 96,4 тис. грн (-44,3 тис. грн). Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): 190,1 тис. грн станом на 01.10.2015.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів,
пакетів акцій, часток, паїв): немає. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Категорія земель: –.
Вид використання: –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –.
Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначається «так» або «ні»): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 29.02.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва
державної власності – двоквартирний житловий будинок разом
із земельною ділянкою. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: перебував на балансі ліквідованого ВАТ «Цукровий завод
«Хрещатик». Місцезнаходження об’єкта оцінки: пров. Буковинський,
2, смт Кострижівка, Заставнівський р-н, Чернівецька обл. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні разом із
земельною ділянкою. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84.
Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: admin_77@ spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: немає. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 (один). Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій (зазначається окремо за групами): інформація відсутня.

Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів,
пакетів акцій, часток, паїв): одна. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: 0,0811 га, кадастровий № 7321555400:01:004:0050. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): пров. Буковинський, 2, смт Кострижівка, Заставнівський р-н, Чернівецька обл. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): 02.01 – для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). Категорія земель: землі житлової та громадської забудови. Вид
використання: для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): державна власність. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): інформація відсутня. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначається
«так» або «ні»): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2016.
 4. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації державної
власності групи Ж – лазня разом із земельними ділянками. Най
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: перебувала на балансі
ліквідованого ВАСТ «Нове життя». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
вул. Дружби народів, 13, с. Малятинці, Кіцманський р-н, Чернівецька
обл. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні
разом із земельними ділянками. Телефон замовника конкурсу (0372)
55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна
адреса замовника конкурсу: admin_77@ spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: немає. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами):
3 (три): будівля лазні – одноповерхова цегляна будівля загальною площею 193,2 м2, сарай – одноповерхова цегляна споруда, площа забудови – 20,0 м2, водоочисна – одноповерхова цегляна споруда, площа
забудови – 34,1 м2. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо
за групами): інформація відсутня. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): три.
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: загальна площа – 0,1489 га,
у т. ч. земельна ділянка № 1 (будівля лазні) – 0,1051 га, кадастровий
№ 7322585500:02:002:0210; земельна ділянка № 2 (сарай) – 0,0030 га,
кадастровий № 7322585500:02:002:0211; земельна ділянка № 3 (водоочисна споруда) – 0,0408 га, кадастровий № 7322585500:02:001:0675.
Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): вул. Дружби народів,
13, с. Малятинці, Кіцманський р-н, Чернівецька обл. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): 03.14 – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. Категорія земель: землі житлової та громадської забудови. Вид використання: 03.14 – для
будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови.
Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): державна власність. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначається «так» або «ні»): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 29.02.2016.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190.
Замовник та платник – РВ ФДМУ по Чернівецькій області (58001,
м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується РВ ФДМУ по Чернівецькій області, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки
менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки об’єктів № 1,
3, 4 допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка
об’єктів в матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок
та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єктів оцінки, що має
підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів
та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.08.2013 за № 637/23469; відповідної кваліфікації
оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, що має
підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами, виданими
відповідно до Порядку видачі Кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з
експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженого наказом Державного агентства земельних ресурсів України від 10.08.2007
№ 116, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2007 за
№ 1051/14318, зі змінами від 04.06.2015 №125.
До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки об’єкта
№ 2 допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 2 «Оцінка
цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та
нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної
власності» за спеціалізацією 2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів,
паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, крім
прав на об’єкти інтелектуальної власності».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться в Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь
у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація
про претендента подаються за встановленою в додатках 2 – 4 до Положення формою.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці,
21А або безпосередньо до каб. 5 РВ ФДМУ по Чернівецькій області
до 18.00 03.03.2016. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву
об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та
назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться 10 березня 2016 р. о 10.00 у РВ ФДМУ по
Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці,
21а. Телефон для довідок (0372) 55-44-84.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля (1-1) площею
2,0 м2 будівлі навчального корпусу № 1 (літ. П). Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Сторожинецький лісовий коледж.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернівецька обл., м. Сторожинець,
вул. Крейтера, 1. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон
замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу:
(0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу. Кількість
об’єктів необоротних активів (основні засоби): 1 од. Балансова залишкова вартість основних засобів: 1 143 453,00 грн – всієї будівлі (літ. П)
площею 2 790,3 м2 станом на 31.01.2016. Кількість земельних ділянок:
1. Розмір земельної ділянки: 23,1 га. Місце розташування земельної
ділянки: Чернівецька обл., м. Сторожинець, вул. Крейтера, 1. Цільове
призначення земельної ділянки: для господарських потреб. Правовий
режим земельної ділянки: право користування. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: 47 209 470. Наявність об’єктів, що містять
державну таємницю (так, ні): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): орієнтовна дата оцінки – 31.01.2016.
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 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення першого поверху будівлі навчального корпусу № 1 (літ. П) загальною площею 80,0 м2 (у т. ч. приміщення: учбове (1-9) площею 50,1 м2; учбове
(1-10) площею 15,0 м2; учбове (1-11) площею 7,7 м2; коридор (1-22)
площею 7,2 м2). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Сторожинецький лісовий коледж. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Чернівецька обл., м. Сторожинець, вул. Крейтера, 1. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372)
55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Кількість
об’єктів необоротних активів (основні засоби): 1 од. Балансова залишкова вартість основних засобів: 1 143 453,00 грн – всієї будівлі (літ. П)
площею 2 790,3 м2 станом на 31.01.2016. Кількість земельних ділянок:
1. Розмір земельної ділянки: 23,1 га. Місце розташування земельної
ділянки: Чернівецька обл., м. Сторожинець, вул. Крейтера, 1 Цільове
призначення земельної ділянки: для господарських потреб. Правовий
режим земельної ділянки: право користування. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: 47 209 470. Наявність об’єктів, що містять
державну таємницю (так, ні): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): орієнтовна дата оцінки – 31.01.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудовані підвальні приміщення загальною площею 73,2 м2 будівлі навчального корпусу № 6 (літ. А).
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернівецький націо
нальний університет ім. Ю. Федьковича. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Чернівці, вул. М. Коцюбинського, 2. Мета проведення оцінки:
передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Кількість об’єктів необоротних активів (основні засоби): 1 од. Балансова залишкова вартість основних засобів: 18 094,91 грн станом на 31.01.2016. Кількість земельних
ділянок: 1. Розмір земельної ділянки: 7,9525 га. Місце розташування
земельної ділянки: м. Чернівці, вул. М. Коцюбинського, 2. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування будівель. Правовий
режим земельної ділянки: право користування. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю (так, ні): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовна дата оцінки – 31.01.2016.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі –Положення).
Замовник – РВ ФДМУ по Чернівецькій області (58001, м. Чернівці,
вул. Л. Кобилиці, 21а).
Платники робіт з незалежної оцінки майна: об’єкт оцінки № 1 – ФОП
Панцир Оксана Вікторівна; об’єкт оцінки № 2 – ФОП Гоюк Володимир
Гаврилович; об’єкт оцінки № 3 – ФОП Яковенко Наталія Михайлівна
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за
напрямом 1 «Оцінка об’єктів в матеріальній формі» та спеціалізацією
1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч.
земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться в Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь
у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація
про претендента подаються за встановленою в додатках 2 – 4 до Положення формою.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від
дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці,
21а або безпосередньо до каб. 5 РВ ФДМУ по Чернівецькій області до
16.45 26.02.2016. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта
оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву
суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться 3 березня 2016 р. о 10.00 у РВ ФДМУ по
Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці,
21а. Телефон для довідок (0372) 55-44-84.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею
2
66,2 м одноповерхової адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Олімпійський
навчально-спортивний центр «Чернігів». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 61. Платник робіт з оцінки –
Комунальний заклад «Чернігівська обласна дитячо-юнацька спортивна
школа інвалідів» Чернігівської обласної ради.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею
64,3 м2 одноповерхової адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Олімпійський
навчально-спортивний центр «Чернігів». Місцезнаходження об’єкта:
14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 61. Платник робіт з оцінки – Чер-

нігівський регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів
«Інваспорт».
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею
32,96 м2 на першому поверсі будівлі лікарні (з поліклінікою). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна установа
«Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ
України по Чернігівській області». Місцезнаходження об’єкта: м. Чернігів, просп. Миру, 217. Платник робіт з оцінки – Благодійний фонд
«Лікарняна каса правоохоронців Чернігівщини».
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
25,5 м2 на першому поверсі адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська обл., м. Мена,
вул. Чернігівський шлях, 7. Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Чернігівський
ремонтно-монтажний комбінат».
 5. Назва об’єкта оцінки: приміщення гаража площею 27,6 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління
статистики у Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська обл., м. Мена, вул. Чернігівський шлях, 7. Платник робіт з оцінки
– ПрАТ «Чернігівський ремонтно-монтажний комбінат».
6. Назва об’єкта оцінки: підсобне приміщення загальною площею 16,1 м2 будівлі навчального корпусу № 1. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Остерський коледж будівництва
та дизайну. Місцезнаходження об’єкта: 17044, Чернігівська обл., Козелецький р-н, м. Остер, вул. 8 Березня, 7а. Платник робіт з оцінки –
ФОП Запорожець М. М.
Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей
оренди.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2016.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000,
м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу (0462)
67-28-18. Телефакс замовника конкурсу (0462) 67-27-83. Електронна
адреса замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах
цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додатках до нього. Заява про участь
у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація
про претендента подаються за встановленою в додатках 2 – 4 до Положення формою.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів
від дати підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області
о 15.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ
по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп.
Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.

Продовження таблиці

№ Назва об’єкта Площа, Адреса об’єкта
з/п
оцінки
м2
оцінки
2 Нежитлове
274,3 м. Київ, просп.
приміщення
Повітрофлотський,
39/1
3 Частина не5,0 м. Київ, бульв.
житлового
Дружби Нароприміщення
дів, 28
4 Нежитлове
71,8 м. Київ, вул. Косприміщення
тянтинівська, 68
5 Нежитлове
приміщення

ДП «Виробничо-будівельне
об’єднання»
ДП «Виробничо-будівельне
об’єднання»
ДП «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв»

Орієнтовна
дата оцінки
29.02.16
29.02.16
29.02.16
29.02.16

Балансоутримувач
Національний авіаційний університет
ДП «Преса України»

Дата
оцінки
29.02.16
29.02.16

Міністерство освіти і науки Укра- 29.02.16
їни Київський національний університет технологій та дизайну

Конкурс відбудеться 18 березня 2016 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 14 березня 2016 р. за адресою:
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок 281-00-32.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, який відбудеться 18 березня 2016 р.».
Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додатках до нього. Заява про участь
у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація
про претендента подаються за встановленою в додатках 2 – 4 до Положення формою.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному
конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
Продовження рубрики на стор. 7

фдму повідомляє
Регіональне відділення Фонду державного
майна України по м. Києву
оголошує конкурс
на заміщення вакантної посади головного спеціаліста
відділу оцінки майна, майнових прав та професійної
оціночної діяльності
Вимоги до кандидатів: громадянство України; повна вища
освіта відповідного професійного спрямування за освітньокваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра; стаж роботи за
фахом на державній службі не менш як 1 рік, в інших сферах
управління – не менш як 3 роки; володіння основними навиками
роботи на комп’ютері.
Згідно з чинним порядком заміщення посад державних
службовців конкурсанти складають іспит на знання Конституції
України, законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції».
Для участі в конкурсі подаються: заява про участь у конкурсі;
особова картка П-2ДС; автобіографія; копія паспорта; копії документів про освіту; дві фотокартки розміром 3 х 4 см; декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового
характеру за минулий рік; медична довідка про стан здоров’я
(форма № 133/0).
Документи подаються за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г упродовж одного місяця з дня опублікування
оголошення про конкурс.
Додаткові відомості про умови конкурсу можна отримати за
телефоном 281-00-40.

Орієнтовна
дата оцінки
29.02.16
29.02.16
31.01.16

 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
№ Назва об’єкта Площа, Адреса об’єкта
Балансоутримувач
з/п
оцінки
м2
оцінки
1 Частина даху
10,0 м. Київ, пров. Інду- НТУУ «Київський політехнічний
стріальний, 2
інститут»

ДП «УНД і ПК інститут будівельних матеріалів та виробів
«НДІБМВ»
191,8 м. Київ, вул. Е. По- ДП НДІ «Оріон»
тьє, 8а

№
Площа, Адреса об’єкта
Назва об’єкта оцінки
з/п
м2
оцінки
1 Нежитлове приміщен- 16,0 м. Київ, просп.
ня та частина даху
Комарова, 1
2 Нежитлове приміщен- 19,5 м. Київ, просп.
ня та частина даху
Перемоги, 50
3 Нежитлове приміщен- 10,5 м. Київ, вул.
ня та частина даху
НемировичаДанченка, 2

м. КИЇВ

Балансоутримувач

ДП «Український державний
інститут з проектування об’єктів
дорожного господарства»
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

 3. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою погодження договору
оренди (за заявою від сторонньої організації).
№ Назва об’єкта Площа, Адреса об’єкта
з/п
оцінки
м2
оцінки
1 Частина нежитло- 3,0 м. Київ, просп.
вого приміщення
Перемоги, 10
2 Нежитлове при77,16 м. Київ, просп.
міщення
Перемоги, 10
3 Нежитлове при32,9 м. Київ, вул. Геміщення
роїв космосу, 8б

Балансоутримувач

Орієнтовна
дата оцінки
29.02.16

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

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
1 Міністерство економіч- 04689369, ДП «Державний інститут по проектуванню підприємств гірничорудної
ного розвитку і торгівлі промисловості «Кривбаспроект», 50000, м. Кривий Ріг, просп. Карла Маркса, 40,
України
тел. (0564) 92-35-87
2 Міністерство освіти
21909950, Дніпропетровський коледж ракетно-космічного машинобудування ДНУ
і науки України
ім. О. Гончара, 49089, м. Дніпропетровськ, вул. О. М. Макарова, тел. (056) 39-42-61
3 Міністерство освіти
01116130, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту
і науки України
ім. Академіка В. Лазаряна, 49010, м. Дніпропетровськ, вул. Лазаряна, 2,
тел. (056) 39-42-61
4 Міністерство освіти
39568620, Університет митної справи та фінансів, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Дзері науки України
жинського, 2/4, тел. (0562) 47-17-91, факс 745-55-96
5 Державна служба
23369086, ДП «Придніпровський експертно-технічний центр держпраці», 49050,
України з питань праці м. Дніпропетровськ-50, вул. Казакова, 3, тел./факс (056) 790-10-11
6 Державне космічне
14308368, ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова, м. Дніпропетровськ, вул. Криворізька, 1,
агентство України
тел. (0562) 33-66-48

№
з/п

Назва органу
управління

найменування
Нежитлові вбудовані
приміщення

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Інформація відсутня м. Кривий Ріг, просп.
84,0
342 732,00
2 роки 11 місяців Розміщення кафетерію, що не здійснює проКарла Маркса, 40
даж товарів підакцизної групи

Нежитлові вбудовані
02066747.4.ЦЖМФУЕ087 м. Дніпропетровськ,
приміщення
вул. О. М. Макарова, 27
Частина нежитлового
Інформація відсутня м. Дніпропетровськ,
вбудованого приміщення
вул. Лазаряна, 2

78,3

543 838,00

1 рік

2,0

14 776,00

2 роки 11 місяців

Частина нежитлового
вбудованого приміщення
Нежитлове вбудоване
приміщення
Нежитлове вбудоване
приміщення

2,0

20 533,00

1 рік

71,5

561 839,00

2 роки 11 місяців

156,1

778 896,00

1 рік

Інформація відсутня м. Дніпропетровськ,
вул.  Дзержинського, 8а
Інформація відсутня м. Дніпропетровськ,
вул. Казакова, 3
РМЙЙМК 1297
м. Дніпропетровськ,
вул. Новокримська, 6

Розміщення буфету, що не здійснює продаж
товарів підакцизної групи
Розміщення торговельного автомата,
що відпускає продовольчі товари (кавоавтомат)
Розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари
Розміщення редакції засобів масової інформації
Розміщення громадської організації на площі,
що не використовується для провадження
підприємницької діяльності

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

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

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
Державна фіскальна 39421140, Житомирська митниця ДФС, 10003,
служба України
Житомирська обл., м. Житомир, вул. Перемоги,
25, тел.: 41-89-50, 48-49-51
Назва органу
управління

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Асфальтове покриття Міжнарод- 39421140.1.ЖРЕГНС007 Житомирська обл., Овруцький р-н, с/р Руднянська, автодорога Ви25,0
11 716,08
До 10 років
Розміщення власного вагончика
ного автомобільного пункту проступовичі (на Мозир) – Житомир (через Овруч, Житомирська обл.,
для надання послуг митного
пуску «Виступовичі»
Овруцький р-н, с. Виступовичі, 19-й км)
брокера
найменування

реєстровий номер майна

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, РВ ФДМУ по Житомирській
області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
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Запорізька область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Запорізькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п
1

Назва органу
управління

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

Державне агентство водних
ресурсів України

01038818, Запорізьке обласне управління водних ресурсів, 69095, м. Запоріжжя,
просп. Леніна, 105, тел. (061) 62-41-94

найменування

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
01038818.1.АААБЕЕ286 м. Запоріжжя, просп. Леніна, 105
40,0
89 214,00
2 роки 364 дні
Розміщення складу;
виробництва

реєстровий номер майна

Частина замощення І

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ ФДМУ по Запорізькій
області, тел.: (061) 226-07-87, 226-07-88, 226-07-89, 227-07-85. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди із супровідним листом. У разі
надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

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

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
00493735, Львівський національний аграрний університет,
80381, м. Дубляни, вул. Володимира Великого, 1,
тел. (032) 224-29-19

Частина даху п’ятиповерхової будівлі головного
корпусу Львівського національного аграрного
університету

02071004, Українська академія друкарства, 79020, м. Львів,
вул. Під Голоском, 19, тел.: (032) 242-23-40, 252-71-68

Частина вбудованого нежитлового приміщення
на першому поверсі навчального корпусу № 3

найменування

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
00493735.9.ЯКУФВУ230 Львівська обл., Жовків41,0
129 250,00
1 рік
ський р-н, м. Дубляни,
станом на 30.11.2015
вул. Володимира Великого, 1
02071004.22.ЮШЕНИЖ010 м. Львів, вул. Коцюбин1,5
20 207,00
1 рік
ського, 21
станом на 31.12.2015
реєстровий номер майна

мета використання
Розміщення базової станції оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого (мобільного)
зв’язку, оператора та провайдера телекомунікацій,
який надає послуги з доступу до мережі Інтернет
Розміщення торговельного автомата, що відпускає
продовольчі товари (кава, снеки)

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

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

Назва органу
управління

1 Державна служба
статистики України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
02362894, Головне управління статистики у Хмельницькій області,
м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 36, тел. (382) 79-47-85

найменування
Приміщення

реєстровий номер майна
02362894.1.АААДЕЖ347

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Хмельницька обл., Деражнянський
49,0
78 944,00
2 роки 11 місяців Продаж продовольчих товарів, крім товарів підакр-н, м. Деражня, вул. Миру, 36
цизної групи
місцезнаходження

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, РВ ФДМУ по Хмельницькій області. У разі надходження двох і більше заяв на 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».

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

Продовження. Початок рубрики на стор. 1 – 6

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 15.12.2015
№ Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходження (індекс, адреса),
з/п
балансоутримувач (назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
1 Нежитлові приміщення – кімн. 3, 46, 47 на першому поверсі
3-поверхової адміністративної будівлі загальною площею 80,6 м2
за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 188а, що перебувають
на балансі Державного університету телекомунікацій, 38855349,
тел. (044) 249-25-05
2 Одноповерхова будівля ангара загальною площею 510,9 м2 за адресою:
Харківська обл., Харківський р-н, с. Комуніст, учбове містечко ХНАУ
ім. В. В. Докучаєва, що перебуває на балансі Харківського національного
аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, 00493764,
тел. (057) 709-03-00
3 Частина вестибуля на першому поверсі чотириповерхової будівлі учбового корпусу «А» площею 1,0 м2; частина коридору на другому поверсі
п’ятиповерхової будівлі учбового корпусу «В» площею 1,0 м2 загальною
площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Блюхера, 2, що перебувають
на балансі Харківського національного педагогічного університету імені
Г. С. Сковороди, 02125585, тел. 700-35-23
4 Частина (майданчик) асфальтованої пасажирської платформи
(інв. № 024303) загальною площею 20,0 м2 за адресою: м. Харків,
ст. Нова Баварія, що перебуває на балансі відокремленого підрозділу
«Харківське будівельно-монтажне експлуатаційне управління»
державного підприємства «Південна залізниця», 33605415,
тел. 724-22-25
5 Частина нежитлового приміщення на 5-му поверсі 5-поверхової адміністративної будівлі, літ. «А-5», загальною площею 39,2 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Пушкінська, 46, що перебуває на балансі Головного
управління ДФС у Харківській області, 39599198, тел. 702-86-04
6 Частина нежитлового приміщення (пральна кімната) на 1-му поверсі
5-поверхової будівлі гуртожитку № 7 загальною площею 3,0 м2
за адресою: м. Харків, вул. Чкалова, 1, що перебуває на балансі
Студентського містечка Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 2391896,
тел. 707-46-86
7 Нежитлове приміщення кімнати № 107 на 4-му поверсі будівлі корпусу заводу № 26 загальною площею 7,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Сумська,
132, що перебуває на балансі ДП «Харківський машинобудівний завод
«ФЕД», 14310052
8 Частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі 4-поверхового будинку
зв’язку площею 2,0 м2 за адресою: Харківська обл., Куп’янськ-Вузловий,
пл. Радянська, 3, що перебуває на балансі ВП Куп’янського БМЕУ Південної залізниці
9 Частина нежитлового приміщення вестибуля адміністративного корпусу
площею 2,0 м2 за адресою: Харківська обл., м. Люботин, пл. Комсомольська, 1, що перебуває на балансі ВП Локомотивне депо «Люботин»
Південної залізниці
10 Нежитлове приміщення – кімн. 55 на 5-му поверсі та ділянка покрівлі
8-поверхової будівлі пошти площею 28,2 м2 за адресою: м. Харків, пл.
Привокзальна, 2, що перебувають на балансі Харківської дирекції УДППЗ
«Укрпошта», 22721970
11 Нежитлове приміщення – кімн. 307 на третьому поверсі різноповерхового
(3-4) навчального корпусу (інв. № 10310001, літ. 60580) загальною площею 12,7 м2 за адресою: м. Харків, вул. Квітки-Основ’яненка, 4/6, що перебуває на балансі Державного вищого навчального закладу «Харківський
коледж будівництва, архітектури та дизайну», 01275992
12 Нежитлові приміщення – кімн. 30 (№ 113 згідно з планом) площею
62,9 м2 та № 33 (№ 114 згідно з планом) площею 60, м2 1-го поверху
5-поверхової будівлі головного навчального корпусу (інв. № 58545,
літ. «А-5») загальною площею 123,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Петровського, 25, що перебувають на балансі Харківського національного
автомобільно-дорожнього університету, 02071168
13 Нежитлові приміщення – кімн. 44, 45, 46, 49 на 2-му поверсі 2-поверхової
будівлі штабу (інв. № 33) площею 144,8 м2 в одноповерховій будівлі
виробничого цеху № 2 (інв. № 7) площею 372,1 м2 загальною площею
516,9 м2 за адресою: Харківська обл., м. Чугуїв, м/р Авіатор, що перебуває на балансі ДП Чугуївський авіаційний ремонтний завод, 08305644
14 Шість будиночків для відпочинку: будиночок відпочинку літ. «Б», інв.
номер будівлі 10300002, реєстровий № майна 08592313.2.СКСКАЖ1094,
площею 41,1 м2; будиночок відпочинку літ. «Д», інв. номер будівлі 10300004, реєстровий № майна 08592313.2.СКСКАЖ1096, площею
15,6 м2; будиночок відпочинку літ. «Ж», інв. номер будівлі 10300005,
реєстровий № майна 08592313.2.СКСКАЖ1097, площею 15,7 м2; будиночок відпочинку літ. «З», інв. номер будівлі 10300006, реєстровий
№ майна 08592313.2.СКСКАЖ1098, площею 15,6 м2; будиночок відпочинку літ. «К», інв. номер будівлі 10300008, реєстровий № майна 08592313.2.СКСКАЖ1100, площею 15,6 м2; будиночок відпочинку літ. «У», інв. номер будівлі 10300014, реєстровий № майна
08592313.2.СКСКАЖ1106, площею 15,5 м2 загальною площею 119,1 м2
за адресою: Харківська обл., Вовчанський р-н, с. Радянське, Пляжний
квартал, 1, що перебувають на балансі Головного управління МВС України
в Харківській області, 08592313
15 Нежитлові приміщення – кімната № 3 на другому поверсі 4-поверхової
будівлі учбового корпусу (інв. № 70994, літ. Г-4, пам’ятка архітектури)
загальною площею 20,9 м2 за адресою: м. Харків, просп. Леніна, 14, що
перебувають на балансі Харківського національного університету радіоелектроніки, 02071197
16 Нежитлові приміщення (частина приміщення № 067) на цокольному поверсі 4-поверхової адміністративної будівлі, літ. «А-2», пам’ятка архітектури, загальною площею 13,7 м2 за адресою: м. Харків, пл. Привокзальна,
2, що перебувають на балансі Харківської дирекції УДППЗ «Укрпошта»,
22721970

№ 14 (930)

Дата
Переможець
оцінки
конкурсу
На дату ФОП Пропідпи- коп’єва І. Б.
сання
наказу
На дату ФОП Пропідпи- коп’єва І. Б.
сання
наказу
На дату, ФОП
визна- Мокров О. П.
чену
орендодавцем
На дату, ФОП
визна- Мокров О. П.
чену
орендодавцем
На дату, ФОП Провизна- коп’єва І. Б.
чену
орендодавцем
25.09.15 ФОП
Дрозд Ю. О.

21.11.15 ФОП
Дрозд Ю. О.
01.09.15 ТОВ
«Константа»
01.09.15 ФОП
Дрозд Ю. О
27.09.15 ТОВ
«Константа»
12.09.15 ФОП Буйницький
М. В.
22.10.15 ФОП Буйницький
М. В.

29.08.15 ФОП Прокоп’єва І. Б.

09.09.15 ФОП Прокоп’єва І. Б.

15.08.15 ФОП Прокоп’єва І. Б.

24.10.15 ТОВ
«Константа»

№ Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходження (індекс, адреса),
з/п
балансоутримувач (назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
17 Нежитлові приміщення (частина приміщення № 14) у вестибулі на цокольному поверсі 4-поверхової адміністративної будівлі, літ. «А-2», пам’ятка
архітектури, загальною площею 4,0 м2 за адресою: м. Харків, пл. Привокзальна, 2, що перебувають на балансі Харківської дирекції УДППЗ
«Укрпошта», 22721970
18 Нежитлові приміщення: на першому поверсі – 8,9 м2 та підвальне приміщення – 20,1 м2 9-поверхового будинку лікарні (літ. А-9, інв.
№ 01010001) загальною площею 29,0 м2 за адресою: м. Харків, пров.
Балакірєва, 5, що перебувають на балансі Державного лікувальнопрофілактичного закладу «Центрального клінічна лікарня Укрзалізниці»,
01108202
19 Нежитлове приміщення – кімн. 1-31, 1-32 на другому поверсі двоповерхової адміністративно-управлінської будівлі загальною площею 33,9 м2
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
20 Асфальтно-бетонна ділянка (інв. № інв. № 01100007, № 10330002) загальною площею 91,4 м2 за адресою: м. Харків, пров. Балакірєва, 5, що
перебуває на балансі Державного лікувально-профілактичного закладу
«Центральна клінічна лікарня Укрзалізниці», 01108202
21 Нежитловий одноповерховий бригадний будинок (інв. № 13914,
літ. «Б-1») загальною площею 123,4 м2 за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, смт Хорошево, вул. Червоноармійська, 47а, що перебуває на
балансі Заводу «ТОРА» Харківського державного авіаційного виробничого
підприємства (ХДАВП), 14308894, тел. 707-08-17
22 Нежитлові приміщення (кімн. 34, 35) на 2-му поверсі 11-поверхової будівлі інженерно-лабораторного корпусу (літ. «А-11») загальною площею
37,2 м2 за адресою: м. Харків, Червоношкільна набережна, 2, що перебувають на балансі Державного проектно-вишукувального та науководослідного інституту «Укренергомережпроект», 00114092, тел. 732-52-61
23 Нежитлові приміщення 1-го поверху 1-го корпусу (адміністративнолабораторного корпусу) (інв. № 81973, літ. за техпаспортом «А-4») площею 20,5 м2 та 1-го поверху віварію (інв. № 81973, літ. за техпаспортом «Е-2») площею 160,0 м2 загальною площею 180,5 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Астрономічна, 33, що перебувають на балансі Державного
підприємства «Державний науковий центр лікарських засобів і медичної
продукції», 00482329, тел. 719-06-01
24 Нежитлове приміщення технічного поверху (12,0 м2) та ділянка даху
(20,0 м2) загальною площею 32,00 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Пушкінська, 77, що перебувають на балансі Національного
університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»,
02071139, тел. 704-92-93
25 Частина нежитлового приміщення на першому поверсі господарчого
блоку 16-поверхової будівлі гуртожитку № 1, корп. № 1, 2, 3 загальною
площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, Салтівське шосе, 268,
що перебуває на балансі Харківської медичної академії
післядипломної освіти, 01896872, тел. (057) 711-35-56
26 Частина холу – прим. № 122 на першому поверсі 4-поверхової будівлі навчального корпусу комп’ютерно-технологічного коледжу, інв.
№ 1031000193, літ. «А-4», загальною площею 2,0 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Красіна, 4, що перебуває на балансі Національного
технічного університету «Харківський політехнічний інститут»,
02071180, тел. (057) 707-66-00
27 Частина холу – прим. № 5 на першому поверсі 3-поверхової з підвалом будівлі Головного аудиторного корпусу (ГАК), інв. № 1031000001,
літ. «Г-3», пам’ятка архітектури, загальною площею 2,0 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Фрунзе, 21, що перебуває на балансі Національного
технічного університету «Харківський політехнічний інститут», 02071180,
тел. (057) 707-66-00
28 Частина вестибуля – прим. № 1-33 на першому поверсі 3-поверхової
з підвалом будівлі електротехнічного корпусу, інв. № 1031000003,
літ. «АБ-3», пам’ятка архітектури, загальною площею 2,0 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Фрунзе, 21, що перебуває на балансі Національного
технічного університету «Харківський політехнічний інститут», 02071180,
тел. (057) 707-66-00
29 Частина вестибуля – прим. № 3 на першому поверсі 14-поверхової
з підвалом будівлі навчально-лабораторного корпусу У-1, інв.
№ 1031000109, літ. «В-14», загальною площею 2,0 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Фрунзе, 21, що перебуває на балансі Національного
технічного університету «Харківський політехнічний інститут»,
02071180, тел. (057) 707-66-00
30 Частина вестибуля – прим. № 2 на першому поверсі 7-поверхової з підвалом будівлі навчально-лабораторного корпусу У-2, інв. № 1031000117,
літ. «Б-7», загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Фрунзе,
21, що перебуває на балансі Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут», 02071180, тел. (057) 707-66-00
31 Частина коридору – прим. № 14 на першому поверсі 3-поверхової з підвалом будівлі Обчислювального центру (навчально- лабораторний), інв.
№ 1031000004, літ. «К-3», загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Фрунзе, 21, що перебуває на балансі Національного технічного
університету «Харківський політехнічний інститут», 02071180,
тел. (057) 707-66-00
32 Частина холу 1-1 на першому поверсі 3-поверхової будівлі навчального
корпусу У-5 (Економіко-правовий корпус), інв. № 1031000169, літ. «Ж-4»,
загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 79, що
перебуває на балансі Національного технічного університету «Харківський
політехнічний інститут», 02071180, тел. (057) 707-66-00
33 Частина холу – прим. № 4 на першому поверсі 3-поверхового житлового
будинку, інв. № 1031000054, літ. «А-3», загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 5, що перебуває на балансі Національного
технічного університету «Харківський політехнічний інститут», 02071180,
тел. (057) 707-66-00
34 Нежитлове приміщення – кімн. 27 на цокольному поверсі 4-поверхової
будівлі навчального корпусу загальною площею 38,55 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Мироносицька, 1, що перебуває на балансі Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна, 02071205,
тел. (057) 705-12-36

Дата
Переможець
оцінки
конкурсу
24.10.15 ТОВ
«Константа»

03.12.15 ФОП
Дрозд Ю. О.

На дату ТОВ
підпи- «Константа»
сання
наказу
27.11.15 ФОП
Мокров О. П.
28.08.15 ТОВ
«Константа»

08.11.15 ФОП Прокоп’єва І. Б.

31.12.15 ФОП
Буйницький М. В.

27.10.15 ПФ Агентство
«Схід»

На дату ФОП
підпи- Дрозд Ю. О.
сання
наказу
На дату ФОП
підпи- Дрозд Ю. О.
сання
наказу
На дату ПФ «Бонс»
підписання
наказу
На дату ПФ Агентство
підпи- «Схід»
сання
наказу
На дату ПФ Агентство
підпи- «Схід»
сання
наказу
На дату ПФ Агентство
підпи- «Схід»
сання
наказу
На дату ПФ Агенство
підпи- «Схід»
сання
наказу
На дату ФОП
підпи- Дрозд Ю. О.
сання
наказу
На дату ФОП
підпи- Дрозд Ю. О.
сання
наказу
На дату ФОП Буйпідпи- ницький
сання М. В.
наказу

Продовження таблиці
№ Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходження (індекс, адреса),
з/п
балансоутримувач (назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
35 Окреме індивідуально визначене нерухоме майно – нежитлові
приміщення: частина коридору 1-го поверху навчального корпусу
(пам’ятка архітектури, інв. № 12), (біля ліфту фіз. сторони – 2,0 м2;
хім. сторони – 2,0 м2) за адресою: м. Харків, пл. Свободи, 4,
що перебувають на балансі Харківського національного університету
ім. В. Н. Каразіна, 02071205, тел. (057) 705-12-36
36 Нежитлове приміщення – ділянка покрівлі, вбудована в 3-й поверх
триповерхового робочого технологічного корпусу (інв. № 3, літ. «Б-3»),
загальною площею 11,1,0 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
37 Нежитлові приміщення будівлі № 2 – 6,3 м2, будівлі № 5 – 11,4 м2 (інв.
№ 10300009, літ. Б-2-6) загальною площею 17,7 м2 за адресою: Харківська обл., Дергачівський р-н, митний пост Гоптівка, що перебувають на
балансі Державної митної служби України, 22614085, тел. 5-15-14
38 Нежитлові приміщення – кімн. 20, 21, IV, III, 17,18, 19, 16, 15, 14, 13, II,
10, 9, 11, 12, 8, 7, 6 на другому поверсі площею 1 333,4 м2 та кімн. 38,
IV на першому поверсі площею 25,1 м2 у 2-поверховій будівлі їдальні загальною площею 1 358,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Тимурівців, 37, що
перебувають на балансі Державного професійно-технічного навчального
закладу «Центр професійно-технічної освіти № 3», 02547910,
тел. (057) 365-10-45
39 Нежитлове приміщення у вестибулі одноповерхової з підвалом будівлі
вокзалу залізничної станції Люботин площею 1,0 м за адресою: Харківська
обл., м. Люботин, вул. Шевченка, 1ж, що перебуває на балансі ВП «Люботинське будівельно-монтажне експлуатаційне управління» ДП «Південна
залізниця», 25616920
40 Нежитлове приміщення на першому поверсі в поліклінічному відділенні
Дорожньої клінічної лікарні ст. Харків площею 18,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Малопанасівська, 35, що перебуває на балансі ДЗ «Дорожня
клінічна лікарня ст. Харків» ДП «Південна залізниця», 25611224
41 Нежитлові приміщення у терапевтичному стаціонарі Дорожньої клінічної
лікарні ст. Харків площею 26,1 м2 за адресою: м. Харків, вул. Фейєрбаха,
4/14, що перебувають на балансі Державного закладу «Дорожня клінічна
лікарня станції Харків» ДП «Південна залізниця»
42 Нежитлові приміщення на першому поверсі хірургічного стаціонару площею 18,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Тінякова, 9, що перебувають на
балансі Державного закладу «Дорожня клінічна лікарня станції Харків» ДП
«Південна залізниця»

Дата
Переможець
оцінки
конкурсу
11.10.15 ПФ «Бонс»

17.11.15 ПФ Агенство
«Схід»

22.10.15 ТОВ
«Константа»
20.10.15 ФОП
Буйницький М. В.

05.10.15 ФОП
Дрозд Ю. О.

15.10.15 ФОП Прокоп’єва І. Б.
15.10.15 ФОП Прокоп’єва І. Б.
15.10.15 ФОП Прокоп’єва І. Б.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 22.12.2015
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта – частини нежитлової адміністративної будівлі літ. А, поз. 12, 13, 14 загальною площею 60,2 м2
відділу статистики у Теребовлянському районі, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Тернопільській області, за
адресою: вул. Наливайка, 4, м. Теребовля, Тернопільська обл. визнано
ТОВ «Орієнтир-Реформа».
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності
І. Об’єкти відчуження.
№
з/п

Замовник оцінки

1 Управління пенсійного фонду
Дворічанського району,
тел. (5750) 7-74-00
2 Лозівська ОДПІ ГУДФС Харківської області, тел./факс
(0574) 55-11-96

Найменування
об’єкта оцінки
Автомобіль ЗАЗ
110307, 2005 р.
Автомобіль SUZUKI
SWIFT, рік випуску
– 2001

Дата оцінки

Переможець

Дата інвента- ТОВ ТД
ризації
«Форвард»
На момент
ТОВ ТД
укладення до- «Форговору
вард»

Термін виконання
робіт, календарних днів
5
5

Оплата буде здійснена після продажу автомобілів за рахунок
покупця.
№
Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходження (індекс, адреса),
з/п
балансоутримувач (назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
1 Нежитлові приміщення – кімн. № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 на 6-му поверсі 12-поверхової будівлі виробничого корпусу, літ. «А-12» загальною площею 376,33 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Космічна, 21а, що перебувають на балансі Державного підприємства
«Український державний проектний інститут «Укрміськбудпроект», 02497980,
тел. (057) 701-14-22
2 Нежитлові приміщення (апаратна БС площею 24,6 м2 та тамбур площею
4,3 м2) в одноповерховій будівлі Будинку зв’язку Південної залізниці загальною площею 28,9 м2 за адресою: Харківська обл., Змійвський р-н, ст.
Борки, Будинок зв’язку, що перебуває на балансі Відокремленного підрозділу
«Основ’янське будівельно-монтажне експлуатаційне управління» ДП «Південна
залізниця», 33605436, тел.: (057) 729-23-47, 729-22-25
3 Нежитлові приміщення (апаратної БС) на технічному поверсі та частина даху
чотириповерхового технологічного корпусу Національного фармацевтичного
університету загальною площею 28,0 м2, у т. ч.: 18,0 м2 – на технічному поверсі та 10,0 м2 – частина даху за адресою: м. Харків, вул. Блюхера, 4, що перебувають на балансі Національного фармацевтичного університету, 2010936
4 Нежитлові приміщення: кімнати № 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 на 1-му поверсі та кімнати підвалу № 0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 0-5 одноповерхового громадського будинку (інв. № 100182, літ. «А-1») загальною площею 148,4 м2 за
адресою: м. Харків, вул. Ньютона, 6а, що перебувають на балансі ДП «Завод
ім. В. О. Малишева», 14315629

17 лютого 2016 року

Дата
оцінки
На дату
підписання
наказу

Переможець
ФОП
Буйницький М. В.

08.12.15 ФОП
Мокров О. П.

08.12.15 ФОП
Мокров О. П.
На дату ФОП
підпи- Буйницьсання кий М. В.
наказу
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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 18.12.2015
№
з/п

Назва об’єкта оцінки

1 Нежитлове приміщення
2 Частина нежитлового приміщення
3 Нежитлове приміщення
4 Нежитлове приміщення
5 Частина нежитлового приміщення
6 Частина нежитлового приміщення
7 Частина нежитлового приміщення
8 Частина нежитлового приміщення
9 Частина нежитлового приміщення
10 Частина нежитлового приміщення
11 Частина даху та технічного
поверху
12 Частина даху
13 Нежитлове приміщення
14 Нежитлове приміщення

Площа,
Адреса об’єкта оцінки
м2
49,1 м. Київ, вул. Мельникова, 63
3,86 м. Київ, вул. Тургенєвська, 8/14

ПП «Енергомакс»
ПП «Гарант-Експерт»
ФОП Чебаков О. І.
ФОП Рябченко О. М.

4,32

ТОВ «Експерт»

м. Київ, Контрактова площа, 4

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 24.12.2015
1. Нежитлове вбудоване приміщення площею 26,38 м2 одноповерхової будівлі залізничного вокзалу (інв. № 300114) за адресою: Луганська обл., смт Білокуракіне, вул. Чапаєва, 230. Переможець конкурсу
– ФОП Сорокіна І. М.
2. Нежитлове приміщення площею 20,15 м2 одноповерхової будівлі
вокзалу за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, вокзал станції
Старобільськ. Переможець конкурсу – ПП «Екорт».
3. Надшахтна будівля вертикального допоміжного ствола № 3 з копром (№ 2083, реєстр. № 32320594.2. СВЖЦОН015) площею 7,0 м2 та
будівля котельної комплексу допоміжного вертикального ствола № 3
(інв. № 747, реєстр. № 32320594.2. СВЖЦОН014) площею 10,0 м2 за
адресою: Луганська обл., Попаснянський р-н, м. Золоте, вул. Ушакова, № 19. Переможець конкурсу – ТОВ Агентство по нерухомості
«Дісконт».

Переможець
конкурсу – СОД

20,9 м. Київ, вул. І. Клименка, 5/2
107,7 м. Київ, вул. Федорова, 12
літ. «А»
2,0 м. Київ, вул. Б. Хмельницького/
Пушкінська, 5/15-17
2,16 м. Київ, вул. Волоська, 8/5

ТОВ «Українські інноваційні
консультанти»
ТОВ «РЕНОМЕ ГРУП»

2,16 м. Київ, вул. Іллінська, 9

ФОП Острик Т. В.

2,16 м. Київ, вул. Академіка Глушкова, 4г
2,16 м. Київ, вул. Васильківська, 90а

ПП «Експерт-Аналітик»

15,0 м. Київ, вул. Межигірська, 8

ТОВ «КП «Оріяна»

11,0 м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 6
22,6 м. Київ, вул. Сагайдачного/Ігорівська, 10/5, літ. Б
12,2 м. Київ, вул. Бударіна, 3

ПП «Фірма «Конкрет»

СПД Чайка С. О.

ПАТ ДАК «Національна
мережа аукціонних центрів»
ПАТ ДАК «Національна
мережа аукціонних центрів»

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 24.12.2015
Для проведення незалежної оцінки об’єкта державної власності:
вбудованого приміщення (поз. 3-15) площею 33,2 м2 нежитлової
будівлі літ. «В», місцезнаходження об’єкта: 89600, Закарпатська обл.,
м. Мукачеве, вул. Івана Франка-бічна, 18, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шастун С. Г.;
частини коридору (поз. 2-6) площею 2,0 м2 нежитлової будівлі
літ. «Б», місцезнаходження об’єкта: 89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Івана Франка-бічна, 18, переможцем конкурсу визнано
суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Експерт-Центр».
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 24.12.2015
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
переможцями визнано:
ФОП Перевая В. С. на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:
будівлі гаража (літ. В), реєстровий номер 02360576.31.АААДЕЕ946,
загальною площею 23,2 м2, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Запорізькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Вільнянськ, пров. Торговий, 2;
вбудованих в одноповерхову будівлю статистики (літ. А-1, реєстровий номер 02360576.31.АААДЕЕ941) нежитлових приміщень з № 13 до
№ 16 включно, приміщення № 21, 22 та частини коридору спільного
користування № 17 площею 12,0 м2) загальною площею 106,5 м2, що
перебувають на балансі Головного управління статистики у Запорізькій
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Вільнянськ, пров. Торговий, 2;
ПП «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди – нежитлових приміщень першого поверху двоповерхової будівлі, реєстровий номер 02360576.31.АААДЕЕ936, літ. Б-1, приміщення № 7, 10, 14
та частини приміщень спільного користування площею 6,9 м2 загальною площею 51,1 м2, що перебувають на балансі Головного управління
статистики у Запорізькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Запоріжжя, вул. Комінтерну, 7.
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кiровоградськiй області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки, що відбувся 25.12.2015
Відповідно до п. 3.2 Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 29.08.2011 № 1270, комісією щодо конкурсного відбору
суб’єктів оціночної діяльності ухвалено рішення про укладення договорів для проведення незалежної оцінки об’єктів з:
ТОВ «Кіровоградський аукціонний центр» по об’єкту оренди – частині покрівлі будівлі стаціонарного корпусу площею 20,0 м2 за адресою: м. Кіровоград, вул. Салганні Піски, 14, що перебуває на балансі
державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 19
Міністерства охорони здоров’я України»;
ФОП Пєшковою Світланою Володимирівною по об’єкту оренди – нежитловому приміщенню площею 85,25 м2 на першому поверсі адміністративного корпусу № 2 за адресою: Кіровоградська обл., Світловодський р-н, с. Велика Скельова, вул. Олега Кошового, 1а, що перебуває
на балансі Управління каналу Дніпро-Інгулець;
ПП «Міжрегіональний консалтинговий центр «ПАРИТЕТ» по об’єкту
приватизації – приміщенню теслярсько-столярної майстерні площею
145,5 м2 за адресою: 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія,
вул. Заводська, 1, що перебуває на балансі приватного акціонерного
товариства «Науково-виробниче об’єднання «Етал».
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта оренди визнано ФОП Пєшкову
Світлану Володимирівну по об’єкту оренди – нежитлових приміщення
швидкомонтованої будівлі площею 299,0 м2 за адресою: Кіровоград-

АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності
 Назва об’єкта оцінки: об’єкт оренди – нерухоме майно (виставковий павільйон № 17 Національного комплексу «Експоцентр
України») загальною площею 5 899,5 м2 за адресою: просп. Академіка Глушкова, 1, м. Київ, що обліковується на балансі Національного
комплексу «Експоцентр України». Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Національний комплекс «Експоцентр України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: просп. Академіка Глушкова, 1, м. Київ;
тел.: (044) 596-91-91, 569-97-22. Мета проведення оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (044) 285-12-74.
Телефакс замовника конкурсу (044) 286-79-85. Електронна адреса
замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 приміщення.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.01.2016, тис. грн: 851,663

Газета «Відомості приватизації» –
додаток до «Державного інформаційного
бюлетеня про приватизацію»
Редактор В. П. Борківська
тел. (044) 200-36-58, 200-35-01

Розповсюдження І. В. Бондаренко
тел./факс (044) 200-33-77

ська обл., Новгородківський р-н, с. Інгуло-Кам’янка, вул. Шевченка, 27,
що перебувають на балансі Кіровоградського міжрайонного управління
водного господарства.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності щодо проведення
незалежної оцінки об’єктів приватизації,
що відбувся 18.12.2015
№ Назва об’єкта
з/п
оцінки
1 Будівля магазину, що перебуває на балансі
ТОВ «Імені Котовського»

Адреса об’єкта
оцінки
67430, Одеська обл.,
Роздільнянський
р-н, с. Степанівка,
вул. Анісімова

Площа,
Переможець конкурсу
м2
54,0 Конкурс вважати таким, що не відбувся (не надійшло жодної заяви на участь). Голова комісії
прийняв рішення про повторне проведення конкурсу та призначив його дату на 20.01.2016

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 23.12.2015
1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди.
№
Назва об’єкта оцінки
з/п
1 Бокс

Площа, Адреса об’єкта
м2
оцінки
7,0 м. Одеса пров.
Шампанський, 3

2 Нежитлові приміщення
другого та третього поверхів № 502
3 Нежитлові приміщення
№ 4, 5 окремо розташованої одноповерхової
будівлі літ. «Г»
4 Нежитлові приміщен541,54 Одеська обл.,
ня першого поверху
м. Іллічівськ,
будівлі поліклініки
вул. 1 Травня, 1
№ 1 (247,54 м2) та облаштований майданчик
(294,0 м2)
5 Нежитлові приміщення
36,0 м. Одеса,
на 5-му поверсі будівлі
вул. В. Терешкокорпусу № 3
вої, 27
6 Нежитлові приміщення
6,4 м. Одеса, вул. Гефбудівлі заводоуправління
та, 3
7 Танцювальний майданчик (660,0 м2) та альтанка (30,0 м2)

8 Нежитлове приміщення

Переможець конкурсу

ПП «АРКАДА ЮГ», директор Благодарний В. В., адреса: 65045, м. Одеса,
вул. Єврейська, 50, кв. 38
498,2 м. Одеса, вул. РіТОВ «Консалтінгова компанія «Бюро оцінки
шельєвська, 30
Стефанович», директор Стефанович І. О.,
адреса: 65014, м. Одеса, вул. Успенська, 2
58,6 м. Одеса, вул. При- ТОВ «Вердикт Експертиза», адреса:
морська, 3
65072, пров. Генерала Вишневського,
13/1, офіс 7

690,0 Одеська обл.,
БілгородДністровський
р-н, с. Курортне,
вул. Чорноморська, 11а
19,3 Одеська обл.,
смт Овідіополь,
вул. Т. Шевченка, 220

ТОВ «Одеська регіональна експертна
компанія», директор Лемза В. В., адреса: 65044, м. Одеса, вул. Пироговська,
5, кв. 81
ФОП Лемза Ірина Валеріівна, директор
Лемза І. В., адреса: 65016, м. Одеса,
вул. Ганни Ахматової, 21
ТОВ «Вердикт Експертиза», адреса:
65072, пров. Генерала Вишневського,
13/1, офіс 7
ТОВ «ЕОС», директор Побєдіна О. Г., адреса: 65026, м. Одеса вул. Буніна, 10

ФОП Лемза Ірина Валеріівна, директор
Лемза І. В., адреса: 65016, м. Одеса,
вул. Ганни Ахматової, 21

2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору
оренди.
№
Площа,
Адреса об’єкта
Назва об’єкта оцінки
з/п
м2
оцінки
1 Нежитлове приміщення на
30,8 м. Одеса, Митна
першому поверсі 4-поверхової
площа, 1
будівлі управління № 3 (інв.
№ 072556)
2 Нежитлове приміщення першого 9,0 м. Одеса, вул. Андріповерху триповерхового будинку
євського, 2
АПК на майданчику транзитновантажного термінала
3 Частина площадки під комп150,0 Одеська обл.,
ресорну установку (інв.
Білгород-Дністров№ 10310005)
ський р-н, с. Бритівка, вул. Артільна, 2а
4 Нежитлові приміщення першого
поверху 4-поверхової будівлі
5 Нежитлові приміщення будівлі
(інв. № 076024) та нежитлові приміщення будівлі (інв.
№ 076021)

123,0 м. Одеса, Митна
площа,1

162,1 м. Одеса,
вул. М. Гефта, 1а
(стара адреса:
м. Одеса, Митна
площа , 1)
6 Вбудоване приміщення у будівлі 10,2 Одеська обл.,
Будинку зв’язку на території
м. Рені, вул. Дунайпершого грузового району
ська, 188

Переможець конкурсу
ТОВ «Консалтінгова компанія
«Бюро оцінки Стефанович», директор Стефанович І. О., адреса:
65014, м. Одеса, вул. Успенська, 2
ФОП Лемза Ірина Валеріівна, директор Лемза І. В., адреса: 65016,
м. Одеса, вул. Ганни Ахматової, 21
ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», директор
Лемза В. В., адреса: 65044,
м. Одеса, вул. Пироговська,
5, кв. 81
ТОВ «Вердикт Експертиза», директор , адреса: 65072, пров. Генерала Вишневського, 13/1, офіс 7
ТОВ «Консалтінгова компанія
«Бюро оцінки Стефанович», директор Стефанович І. О., адреса:
65014, м. Одеса, вул. Успенська, 2
ТОВ «ЕОС», директор Побєдіна О. Г., адреса: 65026, м. Одеса
вул. Буніна, 10

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2016.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник послуг з оцінки – Фонд державного майна України (01133,
м. Київ, вул. Кутузова, 18/9).
Платник послуг з оцінки – приватний вищий навчальний заклад
«Американський Університет України» .
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки
менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1
«Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього
напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у
тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».

Над номером працювали:

Адреса редакції:

О. В. ЦАРУЛІЦА

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

(видавнича підготовка)

В. О. МАЛЮКІНА
(дополіграфічна підготовка)

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди, що відбувся 24.12.2015
Переможцем конкурсу визнано юридичну особу – ТОВ «Експертсервіс Україна» по нежитловому приміщенню будівлі площею 107,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Жовтнева, 72, м. Гребінка, Полтавська
область. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Полтавській області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою
укладення договору оренди.
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 24.12.2015
1. Адміністративно-господарське приміщення площею 65,3 м2, що
перебуває на балансі Кам’янець-Подільського міжрайонного управління водного господарства, за адресою: Хмельницька обл., Кам’янецьПодільський р-н, смт Стара Ушиця, вул. Миру, 11. Конкурсною комісією
прийнято рішення рекомендувати балансоутримувачу укласти договір
з переможцем конкурсу – ПП «ТЗК-Експерт».
2. Складське приміщення площею 37,1 м2, що перебуває на балансі
Кам’янець-Подільського міжрайонного управління водного господарства, за адресою: Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, смт
Стара Ушиця, вул. Миру, 13. Конкурсною комісією прийнято рішення
рекомендувати балансоутримувачу укласти договір з переможцем
конкурсу – ПП «ТЗК-Експерт».
3. Група інвентарних об’єктiв недіючої виробничої бази Грицівської
дільниці Шепетівського міжрайонного управління водного господарства у складі: 1) будівля контори (старої) загальною площею 78,0 м2;
2) будівля блоку складів загальною площею 163,0 м2; 3) будівля гаража
автомобільного загальною площею 208,0 м2; 4) будівля адмінбудинку
загальною площею 167,0 м2; 5) будівля майстерні загальною площею
372,0 м2; 6) будівля блоку гаражів загальною площею 158,0 м2; 7) автозаправочна станція у складі: будівля автозаправної станції площею
6,9 м2, бензоколонки – 2 шт., підземні резервуари – 3 шт.; 8) будівля
сараю загальною площею 33,0 м2; 9) будівля складу ПММ загальною
площею 18,0 м2; 10) пожежний резервуар загальним об’ємом 100,0 м3;
11) благоустрій – дорожні плити площею 1 950,0 м2; 12) резервуар підземний загальним об’ємом 120,0 м2; 13) каналізація із залізобетонних
труб діаметром 300,0 мм, довжиною 25 м; 14) труба відводу диму діаметром 400,0 мм, висотою 20 м; 15) септик залізобетонний загальним
об’ємом 5,0 м2, що перебуває на балансі Шепетівського міжрайонного управління водного господарства, за адресою: Хмельницька обл.,
Шепетівський р-н, смт Гриців, вул. Суворова, 3. Конкурсною комісією
прийнято рішення рекомендувати балансоутримувачу укласти договір з переможцем конкурсу – ТОВ «Хмельницьке Обласне Земельне
Агентство».
4. Частина приміщення площею 1,0 м2 на першому поверсі будівлі, що обліковується на балансі УМВСУ в Хмельницькій області, за
адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 7. Конкурсною комісією
прийнято рішення про укладення договору з переможцем конкурсу –
ФОП Паніком Ю. О.
5. Приміщення площею 23,68 м2 в адміністративній будівлі, що обліковується на балансі Хмельницького обласного управління водних
ресурсів, за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 29. Конкурсною
комісією прийнято рішення про укладення договору з переможцем
конкурсу – ТОВ «Хмельницькстандартсервіс».
6. Нежитлове приміщення площею 22,9 м2 у будівлі гуртожитку, що
перебуває на балансі Старокостянтинівського професійного ліцею, за
адресою: Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, вул. І. Франка, 35.
Конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору з переможцем конкурсу – ФОП Лісовою Т. В.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів, що відбувся 24.12.2015
№
Назва об’єкта оцінки
з/п
1 Частина приміщень одноповерхової будівлі (літ. В)

Площа, Адреса об’єкта
Балансом2
оцінки
утримувач
85,85 м. Черкаси,
Черкаський
вул. Гоголя, 301 філіал державного підприємства «Державний науководослідний та
проектновишукувальний
інститут «НДІпроектреконструкція»
2 Частина нежитлового при- 91,0 м. Черкаси,
ЧДЖПП «Житломіщення
вул. В. Чорново- сервіс»
ла, 259
3 Частина приміщень пер452,25 м. Черкаси,
Апеляційний
шого поверху та тимчасові
вул. Фрунзе, 29 суд Черкаської
споруди
області
4 Приміщення адмінбудівлі
15,05 Черкаська обл., Головне управм. Корсуньління статистики
Шевченківський, у Черкаській
пров. Бабушкі- області
на, 4а
5 Будівлі та споруди колиш- 19715, Черкаська обл.,
Аукціон
нього АКАБ «Україна», у
Золотоніський р-н,
складі: основна будівля,
с. Гельмязів, вул. ЛеА-3; насосна станція, Б;
ніна, 6
гараж, В; котельня, Г;
вбиральня, Д; гараж, Е;
огорожа, 1; каналізаційні
колодязі 2 – 8

Дата
Переможець
оцінки конкурсу – СОД
30.11.15 СОД Драник Г. В.

30.11.15 СОД Драник Г. В.
30.11.15 ПП «Ажіо»
30.11.15 СОД Драник Г. В.

30.11.15 Конкурс не відбувся

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додатках до нього. Заява про участь
у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках 2 – 4
до Положення формою.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Кутузова,
18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції
Фонду державного майна України (вул. Кутузова, 18/9, фойє) до 18.00
25 лютого 2016 року.
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку
якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України
(01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, кімн. 303) 2 березня 2016
року о 14.00.
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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. 3049012
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