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ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ ЗА МЕТОДОМ ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ
Дніпропетровська область
Об’єкти нерухомості у складі: нежитлові вбудовані приміщення
загальною площею 1 386,6 м2 на І, ІІ, ІІІ поверхах в будівлі допоміжних
приміщень з заглибленим складом (літ. О-3), ґанок (літ. о) площею
15,3 м2, будівля критої стоянки (літ. П-1) загальною площею 2 153,4 м2,
автозаправний пункт № 26 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Праці,
6 (балансоутримувач відсутній). Приватизовано юридичною особою за
344 112,00 грн, у т. ч. ПДВ – 57 352,00 грн.

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ
ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ПЕРЕЛІК

7
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об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 17.02.2016 № 326)

Волинська область

триває передплата на офіційне
видання ФДМУ на 2016 рік

1. Окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних
об’єктів у складі: транспортні засоби: автомобіль ЗІЛ-130 2508 ВНМ,
автонавантажувач 40261, напівпричіп КАЗ 717 28-79 ВН, автомобіль
ГАЗ-2705 АС 2450 АВ, мотовоз МК 2/15 (2 СД), транспортна цистерна
68-33; зовнішні електромережі: ПЛ-10 кВ L = 300 м КЛ-10 кВ L = 230 м
від ЛЕП – 10 кВ № 70-09, КЛ-10 кВ L = 1 600 м від ЛЕП – 10 кВ № 70-05,
КТП-10/0,4 кВ № 141 з силовим трансформатором 250 кВА, матеріальні цінності: оглядовий п’єдестал, обігрівач, бойлер 3,5 м3 (2 шт.),
кран-балка (6 шт.), бесідка (2 шт.), електрична піч (2 шт.), контейнер
металевий (5 шт.), бойлер ПВУ № 3, вентиляційна камера, фарбувальна камера (3 шт.), кабіна до крана (3 шт.), монорейка, щит (лист) металевий, стіл металевий 10 м, лавка з навісом для відпочинку, стелаж
секційний металевий (3 х 6), стелаж металевий (3 шт.), секційні клубні
стільці (7 сек.), вмонтована шафа металева (2 шт.), шафа металева (2
шт.), шафа металева для інструментів, стіл металевий (2 шт.) за адресою: 45200, Волинська обл., м. Ківерці, вул. Грушевського, 26, що
перебуває на зберіганні ТзОВ «КІВЕРЦІАГРОМАШ» (код за ЄДРПОУ
38485560).

«Державний інформаційний бюлетень
про приватизацію»

об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 17.02.2016 № 327)

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!

ПЕРЕЛІК

з додатком – газетою

Львівська область

«Відомості приватизації»

1. Окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних
об’єктів у складі: шафа управління 317, шафа управління 2 Щ317 (2 шт.),
шафа управління 2 ЩК317 (2 шт.), шафа управління 1 Щ317, шафа
управління ЩУ 317 (4 шт.), шафа управління ЯС 317, шафа управління КИП 317, шафа управління ЯГ 317 21, шафа управління ЯГ 317 22,
шафа управління ЯГ 317 23, шафа управління 317 19, шафа управління
317 19а, засувка 150 (22 шт.), засувка 100 (4 шт.), повітряна засувка за
адресою: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4,
що перебуває на балансі Публічного акціонерного товариства «Зміна»
(код за ЄДРПОУ 22405648).
2. Окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних
об’єктів у складі: ліфт пасажирський (3 шт.), вентилятор ВДП-10, трансформатор ТМ 400/6, клапан Т-33, кран-балка ручна Г/Я 2т, ежектор водостійкий, бак мірний (2 шт.), бак зрошувальної води, бак робочої води
(2 шт.), бак розпущення води, бак промивки води, гідротрансформатор
(2 шт.), компенсатор (5 шт.), деаератор, компенсатор 2-лінзовий за
адресою: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4,
що перебуває на балансі Публічного акціонерного товариства «Зміна»
(код за ЄДРПОУ 22405648).

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
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12 міс.
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Комплект у складі:

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

4 рази
на рік

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

2 рази
на тиждень

методичні та інформаційні матеріали
щодо приватизації

121,33 242,66 485,32

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

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА КРИМ та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – теплохід
«Восход-21».
Адреса: 73000, м. Херсон, Карантинний острів, 1.
Балансоутримувач об’єкта: комунальна судноплавна компанія
«Київ».
Характеристика об’єкта: тип судна – пасажирський теплохід,
призначення судна – пасажирські перевезення, матеріал корпусу –
алюмінієво-магнієвий сплав, пасажироємність – 71 особа, габаритні
розміри судна: довжина – 27,6 м, ширина – 6,4 м, висота – 4,0 м (від
рівня води при ході на крилах), осадка – 2,1 м, 1,1 м (на крилах), водотоннажність – 28 т.
Об’єкт перебуває в непридатному до експлуатації стані – відсутні
двигуни та гвинти, навісне та навігаційне обладнання.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 334 831,00 грн, ПДВ
– 66 966,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 401 797,20 грн.
Сума грошових коштів (10 % початкової ціни об’єкта) для участі в
аукціоні: 40 179,72 грн.
Умови продажу та експлуатації об’єктів приватизації:
сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом
30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору
купівлі-продажу; покупець сплачує винагороду організатору аукціону
у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта
приватизації, подальше використання об’єкта визначає покупець;
експлуатацію об’єкта здійснювати відповідно до санітарних, технічних,
пожежних та екологічних норм; подальше відчуження та передача в
заставу в період контролю регіональним відділенням за виконанням
умов договору купівлі-продажу здійснювати виключно за погодженням
з органом приватизації із забезпеченням переходу до нового власника

всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження;
покупець сплачує послуги нотаріуса.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі одного неоподатковуваного
мінімуму (17,00 грн) та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт
приватизації вносяться на рахунок одержувача – РВ ФДМУ в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, р/р
№ 37183003000014, код за ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача – ГУДКСУ у Херсонській області, код банку 852010.
Для участі в аукціоні грошові кошти за об’єкт у сумі 40 179,72 грн,
що становить 10 % початкової ціни об’єкта, вносяться на рахунок одержувача – РВ ФДМУ в Херсонській області, Автономній Республіці Крим
та м. Севастополі, р/р № 37317082001233, код за ЄДРПОУ 21295778,
банк одержувача – Державна казначейська служба України, код банку 820172.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною Біржею
«Українська міжрегіональна спеціалізована» 15.03.2016, початок
о 10.30, завершення о 12.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – три дні до
початку аукціону.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015
за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяви, подаються в електронному вигляді до Товарної Біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» на електронну адресу www.uisce.
com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної Біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» оригінали заяв на участь в аукціоні
у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення
до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в
аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17.04.1998
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за
№ 400/2840 (зі змінами). Ознайомитися з об’єктом приватизації можна
в робочі дні за місцем його розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу
аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати на Товарній Біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (м. Київ, вул. Спаська, 5, офіс 5,
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62), в Фонді державного майна України
(м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, тел. (044) 284-52-40), РВ ФДМУ в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі (м. Херсон,
просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, каб. 244, тел. 22-44-44).
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
1. Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно –
теплохід «Восход-11».
Адреса: 73000, м. Херсон, Карантинний острів, 1.
Балансоутримувач об’єкта: комунальна судноплавна компанія
«Київ».
Характеристика об’єкта: тип судна – пасажирський теплохід,
призначення судна – пасажирські перевезення, матеріал корпусу –
алюмінієво-магнієвий сплав, пасажироємність – 71 особа, габаритні
розміри судна: довжина – 27,6 м, ширина – 6,4 м, висота – 4,0 м (від
рівня води при ході на крилах), осадка – 2,1 м, 1,1 м (на крилах), водотоннажність – 28 т.
Об’єкт перебуває в непридатному до експлуатації стані – відсутні
двигуни та гвинти, навісне та навігаційне обладнання.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 287 630,00 грн, ПДВ
– 57 526,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 345 156,00 грн.
Сума грошових коштів (10 % початкової ціни об’єкта) для участі в
аукціоні: 34 515,60 грн.
2. Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно –
теплохід «Г. Татарченко».
Адреса: 73000, м. Херсон, Карантинний острів, 1.
Балансоутримувач об’єкта: комунальна судноплавна компанія
«Київ».
Характеристика об’єкта: тип судна – пасажирський теплохід,
призначення судна – пасажирські перевезення, матеріал корпусу –
алюмінієво-магнієвий сплав, пасажироємність – 71 особа, габаритні
розміри судна: довжина – 27,6 м, ширина – 6,4 м, висота – 4,0 м (від
рівня води при ході на крилах), осадка – 2,1 м, 1,1 м (на крилах), водотоннажність – 28 т.
Об’єкт перебуває в непридатному до експлуатації стані – відсутні
двигуни та гвинти, навісне та навігаційне обладнання.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 287 630,00 грн, ПДВ – 57 526,00
грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 345 156,00 грн.
Сума грошових коштів (10 % початкової ціни об’єкта) для участі в
аукціоні: 34 515,60 грн.
Умови продажу та експлуатації об’єктів приватизації:
сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом
30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору
купівлі-продажу; покупець сплачує винагороду організатору аукціону
у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта
приватизації; подальше використання об’єкта визначає покупець;
експлуатацію об’єкта здійснювати відповідно до санітарних, технічних,
пожежних та екологічних норм; подальше відчуження та передача в
заставу в період контролю регіональним відділенням за виконанням
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умов договору купівлі-продажу здійснювати виключно за погодженням
з органом приватизації із забезпеченням переходу до нового власника
всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження;
покупець сплачує послуги нотаріуса.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму (17,00 грн) та кошти під час розрахунку за придбаний
об’єкт приватизації, вносяться на рахунок одержувача – РВ ФДМУ в
Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі,
р/р № 37183003000014, код за ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача –
ГУДКСУ у Херсонській області, код банку 852010.
Для участі в аукціоні грошові кошти за об’єкт № 1 у сумі 34 515,60
грн, за об’єкт № 2 у сумі 34 515,60 грн, що становить 10 % початкової ціни об’єкта, вносяться на рахунок одержувача – РВ ФДМУ в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, р/р
№ 37317082001233, код за ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача – Державна казначейська служба України, код банку 820172.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною Біржею «Перспектива-Коммодіті» 15.03.2016, початок о 10.30, завершення о 12.00.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – три дні до
початку аукціону.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015
за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Товарної Біржі «Перспектива-Коммодіті» та на електронну адресу e-commodity.
fbp.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної Біржі
«Перспектива-Коммодіті» оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення
до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в
аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, за-

твердженого наказом Фонду державного майна України від 17.04.1998
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за
№ 400/2840 (зі змінами). Ознайомитися з об’єктом приватизації можна
в робочі дні за місцем його розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу
аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати на Товарній Біржі «Перспектива-Коммодіті» (м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 30, тел.: (056)
373-95-89, 373-97-82), в Фонді державного майна України (м. Київ,
вул. Кутузова, 18/9, тел. (044) 284-52-40), РВ ФДМУ в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі (м. Херсон, просп.
Ушакова, 47, 2-й поверх, каб. 244, тел. 22-44-44).
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Харківській області в
інформації про продаж на аукціоні нежитлових підвальних приміщень
літ. «Ю» загальною площею 246,9 м2 за адресою: м. Харків, вул. Довгалівська (Довгалівського), 27, опублікованій в газеті «Відомості
приватизації» № 10 (926) від 03.02.2016 на стор. 2, адресу об’єкта
слід читати: «м. Харків, вул. Беркоса, 27».

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

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно
– група інвентарних об’єктів, у складі: транспортні засоби: автомобіль ЗІЛ-130 2508 ВНМ, автонавантажувач 40261, напівпричіп КАЗ 717
28-79 ВН, автомобіль ГАЗ-2705 АС 2450 АВ, мотовоз МК 2/15 (2СД),
транспортна цистерна 68-33; зовнішні електромережі: ПЛ – 10 кВ L =
300 м КЛ – 10 кВ L = 230 м від ЛЕП – 10 кВ № 70 – 09, КЛ – 10 кВ L =
1 600 м від ЛЕП – 10 кВ № 70 – 05, КТП – 10/0,4 кВ № 141 з силовим
трансформатором 250 кВА; матеріальні цінності: оглядовий п’єдестал,
обігрівач, бойлер 3,5 м3 (2 шт.), кран-балка (6 шт.), бесідка (2 шт.),
електрична піч (2 шт.), контейнер металевий (5 шт.), бойлер ПВУ № 3,
вентиляційна камера, фарбувальна камера (3 шт.), кабіна до крана (3
шт.), монорейка, щит (лист) металевий, стіл металевий 10,0 м, лавка
з навісом для відпочинку, стелаж секційний металевий (3х6), стелаж
металевий (3 шт.), секційні клубні стільці (7 сек.), вмонтована шафа металева (2 шт.), шафа металева (2 шт.), шафа металева для інструментів, стіл металевий (2 шт.). Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ТзОВ «Ківерціагромаш» (зберігач). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 45200, Волинська обл., м. Ківерці, вул. Грушевського,26. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його
приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-00-57. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77.
Електронна адреса замовника конкурсу: rvlutsk_07@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком: – 59 од. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій:
транспортні засоби – 100,79 тис. грн. станом на 31.08.2013. 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 Волинській області.
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’єктів оціночної діяльності, виданого відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні», яким передбачено здійснення практичної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями
у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Волинській області (43027,
м. Луцьк, Київський майдан, 9).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядок її складання, оформлення та подання містяться у Положенні,
зокрема у розділах I, II, III та додатках до нього. До уваги приймаються
конкурсні пропозиції, в яких строк виконання робіт не перевищує 5 календарних днів. 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.
Конкурсну документацію слід подавати у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться у конверті. 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.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група
перебувають за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, телефон
(0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться 10 березня 2016 року о 10.00 у РВ ФДМУ
по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан,
9, кімн. 801.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору організаційнодокументального забезпечення та господарської роботи РВ ФДМУ по
Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн.
807 до17.15 2 березня 2016 року.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
їдальні загальною площею 245,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Красноармійський індустріальний інститут ДВНЗ
«Донецький національний технічний університет». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Красноармійськ, вул. Горького, 53.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна з метою
продовження строку дії договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Донецькій області, тел./телефакс (057) 704-17-36, електронна
адреса fdmu14@ukr.net. Платник робіт з оцінки – ПП «ДІАНА». Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 29.02.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення
площею 32,0 м2 підвалу будівлі учбового корпусу. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ДВНЗ «Приазовський державний
технічний університет» (код за ЄДРПОУ 2070812). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Донецька обл., Жовтневий р-н, м. Маріуполь, вул. Георгієвська, 69. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Донецькій області, тел./телефакс (057) 704-17-36, електронна адреса
fdmu14@ukr.net. Платник робіт з оцінки – Комунальне комерційне підприємство Маріупольської міської ради «Маріупольтепломережа». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 29.02.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого
приміщення площею 9,5 м2 першого поверху будівлі навчального корпусу № 2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (код за
ЄДРПОУ 38177113). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл.,
м. Слов’янськ, пров. Калініна, 1. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості майна з метою передачі його в оренду. Замовник

24 лютого 2016 року

робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Донецькій області, тел./телефакс (057)
704-17-36, електронна адреса fdmu14@ukr.net. Платник робіт з оцінки – ФОП Януш Я. А. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна)
– 29.02.2016.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення
площею 15,7 м2 першого поверху будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Донецька дирекція УДППЗ «Укрпошта»
(код за ЄДРПОУ 22020055). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Красний Лиман, вул. Пушкіна, 3а. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості майна з метою передачі його в
оренду. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Донецькій області, тел./
телефакс (057) 704-17-36, електронна адреса fdmu14@ukr.net. Платник робіт з оцінки – ФОП Судакіна Т. Д. Наявність об’єктів, що містять
державну таємницю (так, ні): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 29.02.2016.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на
підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями
в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати 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 (згідно з додатком 4 до Положення).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61024,
м. Харків, вул. Гуданова, 18, каб. 401. Телефони для довідок: (057)
704-17-36, (066) 988-91-12.
Конкурс відбудеться 11 березня 2016 року о 10.00 в РВ ФДМУ
по Донецькій області за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, 18,
каб. 401.
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та
організаційно-документального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій
області не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

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: автостанції літ. А-3 загальною площею
1 944,5 м2; зупиночні павільйони літ. Б, літ. В; вимощення I площею 5 678,0 м2; оглядова яма II площею 63,5 м2. Балансоутримувач: ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат». Адреса:
м. Кривий Ріг, вул. 50 років Жовтню, 36. Мета оцінки – приватизація
шляхом продажу на аукціоні. Дата оцінки: 29.02.2016. Замовник та
особа-платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
 2. Назва об’єкта: будівля овочесховища літ. А-1 з прибудовами літ. А-1, А-2 загальною площею 1 083,4 м2, вентшахтою
літ. а-1, ганком літ. а, навісами літ. А, Б, воротами № 1, № 2. Балансоутримувач: ПАТ «Євраз–Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського». Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Свободи,
187б. Мета оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні. Дата
оцінки: 29.02.2016. Замовник та особа-платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
 3. Назва об’єкта: частина нежитлової будівлі (будівля магазину № 42) – нежитлове приміщення № 4 площею 1 539,5 м2. Балансоутримувач: ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат».
Адреса: м. Кривий Ріг, просп. Перемоги, буд. 28, прим. 4. Мета оцінки –
приватизація шляхом продажу на аукціоні. Дата оцінки: 29.02.2016. Замовник та особа-платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
 4. Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів у складі: будівля
управління ЖКГ літ. С-2 загальною площею 1 486,6 м2, сходи літ. с, с1,
2
с , ганок літ. с3, пожежні сходи літ. с4, прохідна продбази ЖКГ літ. сI-1
загальною площею 16,8 м2, приямок теплотраси літ. сі, склад літ. СЇ-1,
СЇ-11, СЇ"-1, СЇ'''-1 загальною площею літ. 531,9 м2, навіс літ. СЇIV-1,
склад літ. СЖ-1 загальною площею 176,0 м2, ганок літ. сж, склад металу
літ. СЗ-1 загальною площею 79,7 м2, № III – мостіння, внутрішньодворові
мережі – 3 од. (зовнішня телефонізація управління ЖКГ, каналізація зовнішня управління ЖКГ, мережі теплопостачання зовнішні), транспортні
засоби, господарський інвентар, меблі, офісне обладнання – 163 од.
Балансоутримувач: ПАТ «Дніпровський машинобудівний завод». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 34. Мета оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні. Дата оцінки: 29.02.2016. Замовник
та особа-платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
 5. Назва об’єкта: об’єкт соціально-культурного призначення (група Ж) – дитячий комбінат № 2/63. Балансоутримувач: ПАТ
«Південний гірничо-збагачувальний комбінат». Адреса: м. Кривий Ріг,
просп. Південний, 9. Мета оцінки – приватизація шляхом продажу на
аукціоні. Дата оцінки: 29.02.2016. Замовник та особа-платник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
 6. Назва об’єкта: об’єкт соціально-культурного призначення
(група Ж) – дошкільний навчальний заклад № 13. Балансоутримувач: ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат». Адреса:
м. Кривий Ріг, смт Зелене, вул. Спортивна, 5. Мета оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні. Дата оцінки: 29.02.2016. Платник –
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
 7. Назва об’єкта: будівля та споруди колишнього клубу юних
техніків у складі: окремо розташованої двоповерхової нежитлової
будівлі літ. «А-2» площею забудови 1 316,4 м2, сарай літ. «Б» з підвалом, літ. «п/д», огорожа № 1, замощення № 1. Балансоутримувач:
ПАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат». Адреса: м. Кривий

Ріг, вул. Черкасова, 90в. Мета оцінки – приватизація шляхом продажу
на аукціоні. Дата оцінки: 29.02.2016. Замовник та особа-платник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
 8. Назва об’єкта: об’єкт соціально-культурного призначення – сірководнева лікувальня. Балансоутримувач: ПАТ «Євраз–
Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського». Адреса:
м. Дніпропетровськ, просп. Свободи, 2а. Мета оцінки – приватизація
шляхом продажу на аукціоні. Дата оцінки: 29.02.2016. Замовник та
особа-платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
 9. Назва об’єкта: об’єкт соціально-культурного призначення
(група Ж) – танцювальний майданчик. Балансоутримувач: ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат». Адреса: м. Кривий Ріг,
вул. Каткова, 4б. Мета оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні. Дата оцінки: 29.02.2016. Замовник та особа-платник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області.
 10. Назва об’єкта: об’єкт соціально-культурного призначення (група Ж) – шаховий клуб. Балансоутримувач: ПАТ «Південний
гірничо-збагачувальний комбінат». Адреса: м. Кривий Ріг. пл. 60- річчя СРСР, 4. Мета оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні.
Дата оцінки: 29.02.2016. Замовник та особа-платник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області.
 11. Назва об’єкта: об’єкт соціально-культурного призначення (група Ж) – спорткомплекс із стадіоном. Балансоутримувач:
ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат». Адреса: м. Кривий
Ріг, вул. Кармелюка, 35. Мета оцінки – приватизація шляхом продажу
на аукціоні. Дата оцінки: 29.02.2016. Замовник та особа-платник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
 12. Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів – державне майно розброньованої автомобільної колони у складі: будівля складу
ПАРМ (літ. Л-1) площею 368,9 м2; майстерня техобслуговування МТОАТ (ЗІЛ-131 № 87-54 ДНТ); майстерня техобслуговування МТО-АТ
(ЗІЛ-131 № 93-50 ДНТ) з причепом № 1412 ДР; майстерня техобслуговування МТО-АТ (ЗІЛ-131 № 01-01 ДНУ) з причепом № 0454 ДР; автобус IКАРУС № 49-97 ЯАА; автобус IКАРУС № 49-98 ЯАА; автобус ТОР
42091 № 45-86 ЯАА. Балансоутримувач: ВАТ «Автопромінь». Адреса:
м. Дніпропетровськ, вул. Філософська, 39. Мета оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні. Дата оцінки: 31.03.2016. Замовник та
особа-платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
 13. Назва об’єкта: нежитлова будівля (літ. А-2) з підвалом
загальною площею 1 356,3 м2, тротуар-I. Балансоутримувач: ПАТ
«Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф. Е. Дзержинського». Адреса: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Тагільська, 9.
Мета оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні. Дата оцінки:
31.03.2016. Замовник та особа-платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
 14. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 26,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський індустріальнопедагогічний технікум. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників,
30. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ФОП Новосьолова С. С.
 15. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
62,4 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Пушкіна, 44. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник
– Академія гірничих наук.
 16. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
45,7 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Придніпровська державна академія
будівництва та архітектури». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Жуковського, 6а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області Платник – ДОО ВМГО «Студентська Республіка».
 17. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
18,4 м2. Балансоутримувач: ДЗ «Спеціалізована медико-санітарна
частина № 9 МОЗУ». Адреса: м. Жовті Води, вул. Кропоткіна, 16. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ФОП Зубова Н. В.
 18. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
33,0 м2. Балансоутримувач: Національний центр аерокосмічної освіти
молоді ім. О. М. Макарова. Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 26д. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – КЗК «Дніпропетровський міський театр
«КВН ДГУ».
 19. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2. Балансоутримувач: ДП «Східний гірничозбагачувальний комбінат». Адреса: м. Жовті Води, вул. Горького, 2.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ПАТ «Сбербанк».
 20. Назва об’єкта: майданчик площею 106,0 м2. Балансоутримувач: ДНЗ «Дніпропетровський центр професійно-технічної освіти
туристичного сервісу». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Рогальова,
19. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ТОВ «Алло».
 21. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2. Балансоутримувач: ДП «Східний гірничозбагачувальний комбінат». Адреса: м. Жовті Води, вул. Залізнична, 13.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ПАТ «Сбербанк».
 22. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
327,39 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. Академіка В. Лазаряна. Адреса:
м. Дніпропетровськ, вул. Лазаряна, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник
– РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Вента».
 23. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею
65,4 м2. Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Миронова, 15. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Чаплюк Т. А.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення
конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і
підтвердних документів, 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;
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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 організаційнодокументального забезпечення, архівної та адміністративногосподарської роботи регіонального відділення за адресою: 49000,
м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, кімн. 10 до 4 березня 2016 р.
Конкурс відбудеться12.03.2016 о 10.00 у регіональному відділенні, телефон для довідок (056) 744-11-51.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення поз. 2-3 першого поверху площею 16,61 м2 адміністративного будинку РВПЗ
та РВЕЗ. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Терново, вул. Центральна, 79. Найменування балансоутримувача: Закарпатська дирекція Українського державного підприємства
поштового зв’язку «Укрпошта» (тел. (067) 312-13-37). 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 «Державний ощадний банк України». Балансова залишкова вартість основних засобів станом на 31.01.2016: 28 348,61 грн. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2016 (орієнтовна).
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення поз. 2-3, 2-4
першого поверху загальною площею 41,47 м2 адміністративного будинку РВПЗ та РВЕЗ. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська
обл., Тячівський р-н, с. Угля, вул. Возз’єднання, 4. Балансоутримувач:
Закарпатська дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» (тел. (067) 312-13-37). 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 «Державний ощадний банк України». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2016 (орієнтовна).
 3. Назва об’єкта оцінки: склад матеріальний (літ. В) загальною
площею 464,2 м2. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл.,
м. Виноградів, вул. І. Франка, 100. Балансоутримувач: Виноградівське
міжрайонне управління водного господарства (тел. (03143) 2-25-59).
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: ТОВ «ПЛАТІ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД». Балансова залишкова вартість основних засобів станом на 31.01.2016: 226 682,00 грн.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки станом на 01.02.2016:
195,13 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 з:
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 17.00 2 березня 2016 року.
Конкурсна документація подається на кожний об’єкт окремо. На
конверті потрібно зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі та назву суб’єкта господарювання, який
подає заяву.
Конкурс відбудеться 10 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.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в адміністративне приміщення (літ. «А-1») нежитлові приміщення № 5, № 6, № 7, № 8
загальною площею 36,4 м2, що перебувають на балансі ДП «Сільськогосподарське підприємство Веселівського виправного центру
управління Державної пенітенціарної служби України в Запорізькій
області (№ 8)». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл.,
Веселівський р-н, с. Озерне, вул. 40 років Перемоги, 59. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061)
226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (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 – ПАТ «Укртелеком». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 31.01.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з № 45 до № 60
включно другого поверху будівлі їдальні (літ. А-3) загальною площею 472,3 м2, що перебувають на балансі Таврійського державного
агротехнологічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Запорізька обл., Якимівський р-н, смт Кирилівка, вул. Калініна, 66.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Контактні телефони: відділ оренди державного майна
(061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна
адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua.
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Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Запорізькій області. Платник
робіт з оцінки – ФОП Лагода Георгій Євгенович. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 29.02.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 36, № 37
загальною площею 68,9 м2, вбудовані в перший поверх будівлі
гуртожитку (літ. А-5), що перебувають на балансі державного вищого
навчального закладу «Запорізький будівельний коледж». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України,
43 а. 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 Безелюк Сергій Анатолійович. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 29.02.2016.
 4. Назва об’єкта оцінки: вбудоване в будівлю складу (літ. Г)
нежитлове приміщення № 1 площею 11,3 м2 та приміщення № 4
(у складі приміщень № 1, № 2, № 3) площею 36,5 м2 учбової майстерні (літ. В) загальною площею 47,8 м2, що перебувають на балансі державного вищого навчального закладу «Запорізький будівельний коледж». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. 40
років Радянської України, 43. 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
Безелюк Сергій Анатолійович. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 29.02.2016.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення, вбудовані в
перший поверх чотириповерхової будівлі (літ. А. приміщення з
№ 34 до № 38 включно, приміщення з № 44 до № 47 включно),
загальною площею 113,4 м2, що перебувають на балансі Запорізької дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку
«Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., смт
Куйбишеве, вул. Леніна, 43. 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 –
ПАТ «Райффайзен банк Аваль». Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.01.2016.
 6. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – нежитлові приміщення, вбудовані в одноповерхову будівлю (літ. А.
приміщення № 2-2, частина приміщення спільного користування
№ 2-1), загальною площею 14,5 м2, що перебувають на балансі Запорізької дирекції Українського державного підприємства поштового
зв’язку «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл.,
Гуляйпільський р-н, с. Успенівка, вул. Гагаріна, 28. 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 – ПАТ «Державний ощадний банк України». Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31.01.2016.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення, вбудовані в
одноповерхову будівлю пошти (літ. А, приміщення з № 2 до № 9
включно, приміщення І, частина приміщення спільного користування № 1 площею 5,0 м2) загальною площею 153,4 м2, що перебувають на балансі Запорізької дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Запорізька обл., м. Оріхів, вул. Ленінградських курсантів, 36.
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 – ПАТ «Райффайзен банк Аваль». 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) конкурсна пропозиція претендентів, яка подається в запечатаному
окремому конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк
виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати
5 календарних днів.
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 11.03.2016 (включно).
Конкурс відбудеться 17.03.2016 о 10.00 у РВ ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. № 35.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або
спеціальної вартості для розрахунку орендної плати.
 1. Приміщення складу площею 69,6 м2 та майданчик площею
82,5 м2 за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, с. Демидів,
вул. Морська, 6, що перебувають на балансі Київської гідрогеолого-

меліоративної експедиції. Дата оцінки – 31.03.2016. Замовник – РВ
ФДМУ по Київській області. Платник – ФОП Бєлік В. В.
 2. Частина приміщення № 2 на першому поверсі пасажирського термінала «D» площею 3,6 м2 за адресою: Київська обл.,
м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває
на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Дата оцінки –
31.03.2016. Замовник – РВ ФДМУ по Київській області. Платник – ПрАТ
«Українська фінансова група».
 3. Частина приміщення № 2 на першому поверсі пасажирського термінала «D» площею 3,6 м2 за адресою: Київська обл.,
м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває
на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Дата оцінки –
31.03.2016. Замовник – РВ ФДМУ по Київській області. Платник – ТОВ
«Фінансова компанія абсолют фінанс».
 4. Група інвентарних об’єктів державної форми власності
дитячого оздоровчого комплексу «Біла Діброва», а саме: будівля головного корпусу площею 424,0 м2; будівля котельної площею
557,0 м2; будівля складу площею 15,0 м2; будівля лікувального корпусу площею 410,0 м2; будівля спального корпусу № 1 площею 410,0 м2;
будівля спального корпусу № 2 площею 410,0 м2; будівля їдальні цегляна площею 720,0 м2; будівля трансформаторної підстанції площею
31,0 м2; баня-сауна площею 225,0 м2; дворова вбиральня площею
8,0 м2; пральна площею 109,0 м2; овочесховище площею 77,0 м2; огорожа та вхід площею 15,0 м2; водомережа; водопровід; каналізаційнонасосна станція; електропостачання; опалювальна система; зовнішні мережі газопостачання; теплофікація за адресою: Київська обл.,
Броварський район на земельній ділянці 4,5 га, що обліковуються на
балансі Пошуково-зйомочної експедиції № 60 Казенного підприємства «Кіровгеологія» Державної служби геології та надр України. Дата
оцінки – 31.03.2016. Замовник – РВ ФДМУ по Київській області. Платник – Громадська спілка «Всеукраїнська організація інвалідів війни,
збройних сил, рятувальників, поліцейських, учасників бойових дій та
антитерористичних операцій.
 5. Нежитлові приміщення площею 346,3 м2 за адресою: Київська обл., м. Славутич, вул. 77-ї Гвардійської дивізії, 7, що перебувають
на балансі ДЗ «Спеціалізована медико-санітарна частина № 5 Міністерства охорони здоров’я України». Дата оцінки – 31.03.2016. Замовник –
РВ ФДМУ по Київській області. Платник – ТОВ «Комунтехсервіс».
 6. Нежитлове приміщення площею 15,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, пров. 2-1 Замковий, 10а, що перебуває
на балансі Білоцерківської філії інституту «НДІпроектреконструкція».
Дата оцінки – 31.03.2016. Замовник – РВ ФДМУ по Київській області.
Платник – ПП «Омікрон».
 7. Нежитлове приміщення площею 11,5 м2 за адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30,
що перебуває на балансі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Дата оцінки – 31.03.2016. Замовник – РВ ФДМУ по Київській області. Платник
– ФОП Іващенко А. І.
 8. Нежитлове приміщення адміністративної будівлі (інв. № 1)
площею 14,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, 2-й Замковий провулок, 10а, що перебуває на балансі Білоцерківського філіалу
Державного науково-дослідного та проектно-вишукувального інституту
«Ндіпроектреконструкція». Дата оцінки – 31.03.2016. Замовник – РВ
ФДМУ по Київській області. Платник – ТОВ «Тотус-сервіс».
 9. Нежитлове приміщення адміністративної будівлі (інв. № 1)
площею 13,8 м2 за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, 2-й Замковий провулок, 10а, що перебуває на балансі Білоцерківського філіалу
Державного науково-дослідного та проектно-вишукувального інституту
«Ндіпроектреконструкція». Дата оцінки – 31.03.2016. Замовник – РВ
ФДМУ по Київській області. Платник – ТОВ «Тотус-сервіс».
 10. Нежитлове приміщення адміністративної будівлі (інв.
№ 1) площею 6,3 м2 за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, 2-й
Замковий провулок, 10а, що перебуває на балансі Білоцерківського
філіалу Державного науково-дослідного та проектно-вишукувального
інституту «Ндіпроектреконструкція». Дата оцінки – 31.03.2016. Замовник – РВ ФДМУ по Київській області. Платник – ТОВ «Тотус-сервіс».
 11. Нежитлове приміщення адміністративної будівлі (інв.
№ 1) площею 14,5 м2 за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, 2-й
Замковий провулок, 10а, що перебуває на балансі Білоцерківського
філіалу Державного науково-дослідного та проектно-вишукувального
інституту «Ндіпроектреконструкція». Дата оцінки – 31.03.2016. Замовник – РВ ФДМУ по Київській області. Платник – ТОВ «Тотус-сервіс».
 12. Частина службового приміщення на першому поверсі
будівлі площею 30,9 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль,
вул. Київський шлях, 63, що перебуває на балансі Бориспільського
управління державної казначейської служби України у Київській області. Дата оцінки – 31.03.2016. Замовник – РВ ФДМУ по Київській
області. Платник – Виконавчий комітет Бориспільської міської ради
Київської області.
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), 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); іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна
претендента в Україні та інших країнах світу) та інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також
залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних
організаціях оцінювачів тощо).
Конкурсна документація подається 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. Симона Петлюри, 15, кімн. 613.
Конкурс відбудеться 17.03.2016 об 11.00 за адресою: м. Київ,
вул. С. Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, телефон для
довідок 200-25-36.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею
67,8 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Ангеловича,
28. Балансоутримувач: Державний навчальний заклад «Львівський
професійний ліцей залізничного транспорту». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної
плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
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розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Ангеловича, 28. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2015 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Тріада плюс».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
№ 103 площею 15,7 м2, № 104 площею 14,8 м2, № 106 площею
34,1 м2 на четвертому поверсі 9-поверхової будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, просп. В.Чорновола, 57. Балансоутримувач: ДП «Львівський державний центр науки, інновацій та
інформатизації». Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ
оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу:
lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної
ділянки: м. Львів, просп. В. Чорновола, 57. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 29.02.2016 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – Гарцула Володимир Іванович.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 7-поверхового
виробничого корпусу загальною площею 64,0 м2 на другому
(№ 106) та третьому поверхах (№ 129а – 129д). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. І. Франка, 61. Балансоутримувач: Філія
«ЛПІ» ДП МОУ «ЦПІ». Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ
оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу:
lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної
ділянки: м. Львів, вул. І. Франка, 61. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки
– ТзОВ «ТелКом».
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
площею 2,0 м2 на першому поверсі 9-поверхового навчального
корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Генерала
Чупринки, 4. Балансоутримувач: Національний лісотехнічний університет України. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ
оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу:
lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної
ділянки: м. Львів, вул. Генерала Чупринки,4. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.01.2016 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ПАТ «Укрсоцбанк».
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
площею 5,8 м2 у фойє навчального корпусу № 1. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Карпінського, 2/4. Балансоутримувач: Національний університет «Львівська політехніка». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної
плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Карпінського, 2/4. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Гуменчук Тарас Петрович.
 6. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення
площею 2,25 м2 на першому поверсі учбово-адміністративного
корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пекарська,
50. Балансоутримувач: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. Г. Гжицького. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна).
Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Пекарська, 50. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.01.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Білохвастова
Надія Володимирівна.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190
(далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000,
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах
цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додатках до нього. Заява про участь
у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація
про претендента подаються за встановленою в додатках 2 – 4 до Положення формою.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення або до відділу організаційнодокументального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів,
що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни виконання
робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00
через 14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою:
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше
ніж за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для
довідок: (032) 261-62-14, 261-62-04.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 39,75 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. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 29.02.2016. Термін виконання
робіт – 5 календарних днів від дати укладення договору на проведення
незалежної оцінки майна. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по
Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ТОВ «МАРКОНІ».
 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 20,0 м2 (балансоутримувач – Державне підприємство
«Тростянецьке лісове господарство»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Охтирський р-н, с. Климентове, вул. Дачна, 3. Мета проведення незалежної оцінки – оренда. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 29.02.2016. Термін виконання робіт – 5 календарних днів від
дати укладення договору на проведення незалежної оцінки майна. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник
робіт з оцінки об’єкта – ПАТ «Укртелеком».
 3. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 4,0 м2 (балансоутримувач – Сумський державний
педагогічний університет ім. А. С. Макаренка). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Роменська, 91. Мета проведення незалежної оцінки – оренда. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
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майна) – 29.02.2016. Термін виконання робіт – 5 календарних днів від
дати укладення договору на проведення незалежної оцінки майна. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник
робіт з оцінки об’єкта – ФОП Цьома С. П.
 4. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 72,1 м2 (балансоутримувач – Політехнічний технікум Конотопського інституту Сумського державного університету). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Конотоп, вул. Чкалова, 1а. Мета проведення
незалежної оцінки – оренда. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 29.02.2016. Термін виконання робіт – 5 календарних
днів від дати укладення договору на проведення незалежної оцінки
майна. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області.
Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Костирко В. Г.
 5. Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів, а
саме: 1) нежитлові приміщення загальною площею 158,1 м2; 2) частина
нежитлового приміщення площею 28,0 м2 (балансоутримувач – Сумська
філія Державного регіонального проектно-вишукувального інституту
«Дніпродіпроводгосп»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми,
вул. Путивльська, 5 – 1. Мета проведення незалежної оцінки – оренда. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 29.02.2016.
Термін виконання робіт – 5 календарних днів від дати укладення договору на проведення незалежної оцінки майна. Замовник робіт з оцінки
об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта
– ТОВ «Виробничо-сервісна компанія «Фростленд».
 6. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 47,6 м2 (балансоутримувач – Сумський
будівельний коледж). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми,
вул. Петропавлівська, 108. Мета проведення незалежної оцінки – оренда. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 29.02.2016.
Термін виконання робіт – 5 календарних днів від дати укладення договору на проведення незалежної оцінки майна. Замовник робіт з оцінки
об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта
– ФОП Корощенко В. В.
 7. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 58,6 м2 будівлі – пам’ятки архітектури та
містобудування місцевого значення «Банк М. А. Терещенка» (балансоутримувач – Національний заповідник «Глухів»). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Глухів, вул. Шевченка, 10. Мета проведення незалежної оцінки – оренда. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 29.02.2016. Термін виконання робіт – 5 календарних днів від
дати укладення договору на проведення незалежної оцінки майна. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник
робіт з оцінки об’єкта – Глухівська міська громадська організація єврейського культурного товариства «Хаверім».
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 допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого відповідно
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», яким передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями
у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додатках до нього. Заява про участь
у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація
про претендента подаються за встановленою в додатках 2 – 4 до Положення формою.
Конкурсна пропозиція претендента на об’єкт подається окремо у
запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також
строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений
в інформації про проведення конкурсу. На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також
зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі, та
назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська,
30/1. Телефон секретаря (0542)- 36-23-87.
Конкурс відбудеться 16 березня 2016 року о 10.00 за адресою:
м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 5.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 11 березня
2016 року (включно).

них відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав
та професійну оціночну діяльності в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка
об’єктів у матеріальній формі», спеціалізацією 1.1. «Оцінка нерухомих
речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки, дату проведення конкурсу та назву
суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву), а саме:
1) підтвердні документи: заяву про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до
Положення); копію 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;
копію документа, в якому зазначено правовий статус претендента;
копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу 1
Положення (за наявності); інформацію 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 (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: 46008,
м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 705. Телефони для довідок:
(0352) 52-66-85, 52-66-84.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору організаційнодокументального забезпечення та адміністративно-господарської
роботи РВ ФДМУ по Тернопільській області за чотири робочих дні до
оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 46008,
м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604.
Конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у
РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11, каб. 705.

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

2

3

4

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів
 1. Назва об’єкта оцінки: частини приміщень в адмінбудинку на першому поверсі (пам’ятка архітектури місцевого значення,
охоронний номер 132 М) загальною площею 44,4 м2, у тому числі
площа спільного користування – 8,7 м2, що перебувають на балансі
Фінансового управління Збаразької районної державної адміністрації.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Незалежності, 25, м. Збараж,
Тернопільська область. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі його
в оренду регіональним відділенням. Телефон замовника конкурсу: відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, сектор оцінки майна,
майнових прав та професійної оціночної діяльності (0352) 52-66-85.
Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса
замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: Збаразький
районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Балансова
залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.01.2016: 11 106,06 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень першого поверху (поз. 1-4, 1-5, 1-13, 1-14) площею 110,9 м2 будівлі
банку літ. «А», що перебуває на балансі Заліщицької районної державної адміністрації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Українська, 60,
смт Товсте, Заліщицький р-н, Тернопільська область. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної
плати з метою передачі його в оренду регіональним відділенням. Телефон замовника конкурсу: відділ з питань орендних відносин (0352)
52-36-38, сектор оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності (0352) 52-66-85. Телефакс замовника конкурсу (0352)
52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник
робіт з оцінки: ФОП Дзюба Наталія Орестівна. Балансова залишкова
вартість об’єкта оцінки станом на 01.01.2016: 10 996,00 грн. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення фарбувальної (господарська будівля) літ. «Д» загальною площею 101,9 м2,
що перебуває на балансі Тернопільського державного науковотехнічного підприємства «Промінь». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Текстильна, 38, м. Тернопіль. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати. Телефон замовника конкурсу: Тернопільське державне науковотехнічне підприємство «Промінь» (0352) 25-45-29. Телефакс замовника конкурсу (0352) 25-45-29. Електронна адреса замовника конкурсу:
Tdntp@ukroboronprom.com. Замовник робіт з оцінки: Тернопільське
державне науково-технічне підприємство «Промінь». Платник робіт з
оцінки: СПД – ФО Петришин Омелян Володимирович. Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.01.2016: 150 192,00 грн.
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 ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та 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 чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, вида-
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Найменування об’єкта оцінки, площа,
місцезнаходження (індекс, адреса), балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
Нежитлові приміщення гаражних боксів № 30, 31
на першому поверсі одноповерхової частини цегляної
будівлі літ. «Ш-3-5» (інв. № 000225b) загальною
площею 127,9 м2 за адресою: м. Харків, вул. Морозова,
13, що перебувають на балансі Державного
підприємства «Завод ім. В. О. Малишева», 14315629,
тел. 737-69-89
Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
22, 23, 24 на першому поверсі одноповерхової будівлі
котельно-зварювальної дільниці, корпус 2, загальною
площею 401,9 м2; одноповерховий нежитловий будинок – киснева станція загальною площею 333,1 м2;
нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3 на першому
поверсі одноповерхової будівлі складу загальною площею 60,4 м2, загальною площею 795,40 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Кибальчича, 12а, що перебувають на
балансі ДУ «Державний науково-дослідний і проектний
інститут основної хімії», 00209740, тел.: (057) 700-01-23,
700-48-25
Нежитлове приміщення – кімн. № 4 на першому поверсі
нежитлового адміністративного будинку (літ. «А-2», інв.
№ 10300010) загальною площею 15,9 м2 за адресою:
м. Харків, бульв. Б. Хмельницького, 32/38
Прибудоване одноповерхове нежитлове приміщення
першого поверху № 74-80 до 9-поверхового корпусу
гуртожитку в літ. «А-1» загальною площею 96,2 м2 за
адресою: м. Харків, просп. 50-річчя ВЛКСМ, 48, що
перебуває на балансі Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра
Василенка
Частина відкритої площадки (майданчик) складу (інв.
№ 067) загальною площею 900,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цементна, 3, що перебуває на балансі ДП
Міністерства оборони України Харківської контори матеріального забезпечення
Нежитлові приміщення в одноповерховій будівлі
навчально-виробничих майстерень загальною площею
204,7 м2 за адресою: м. Харків, просп. Перемоги, 55в,
що перебувають на балансі Харківського професійного
ліцею будівництва
Нежитлові приміщення 4-поверхового адміністративнолабораторного корпусу – кімн. № 49, 51, 51 загальною
площею 38,6 м2 (інв. № 81973, літ. А-4) за адресою:
м. Харків, вул. Астрономічна, 33, що перебувають на балансі ДП «Державний науковий центр лікарських засобів
і медичної продукції», 00482329, тел. 720-64-59

Дата
оцінки

Мета проведення
оцінки

На дату,
визначену
орендодавцем

Визначення вартості
об’єкта оренди для
погодження розрахунку орендної плати (за
заявою від сторонньої
організації)

15.02.16 Визначення вартості
об’єкта оренди з метою передачі в оренду

26.03.16 Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди
02.02.16 Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди

22.01.16 Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди
20.11.15 Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди

Визначення вартості
об’єкта оренди до
200,0 м2 для погодження розрахунку
орендної плати (за
заявою від сторонньої
організації)
Нежитлові приміщення першого поверху 9-поверхової
08.10.15 Визначення вартості
будівлі гуртожитку № 1 загальною площею 48,2 м2 за
об’єкта з метою проадресою: м. Харків, просп. 50-річчя ВЛКСМ, 48/1, що
довження договору
перебувають на балансі Харківського національного техоренди
нічного університету сільського господарства ім. П. Василенка, 00493741, тел. 700-38-88
Нежитлове приміщення на першому поверсі будівлі ад- 01.10.15 Визначення вартості
міністративного корпусу відділу статистики в Зміївському
об’єкта з метою прорайоні загальною площею 7,8 м2 за адресою: Харківська
довження договору
обл., Зміївський р-н, м. Зміїв, вул. Леніна, 25, що переоренди
буває на балансі Головного управління статистики у
Харківській області, 02362629, тел. 706-02-16
Нежитлове приміщення загальною площею 360,0 м2 за 20.02.16 Визначення вартості
адресою: Харківська обл., смт Сахновщина, вул. Півоб’єкта з метою проденновокзальна, 45, що перебуває на балансі Головного
довження договору
управління державної служби України з надзвичайних сиоренди
туацій у Харківській області, 38631015, тел. 719-89-93
Нежитлові приміщення у підвалі чотириповерхової гро- 01.04.16 Визначення вартості
мадської будівлі загальною площею 133,1 м2 за адреоб’єкта з метою просою: м. Харків, вул. Бакуліна, 12, що перебувають на
довження договору
балансі Харківського національного університету радіо
оренди
електроніки, 2071197, тел.: 702-10-14, 702-10-16
Нежитлові приміщення на першому поверсі чотирипо01.04.16 Визначення вартості
верхової громадської будівлі загальною площею 34,8 м2
об’єкта з метою проза адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 12, що перебувадовження договору
ють на балансі Харківського національного університету
оренди
радіоелектроніки, 2071197, тел.: 702-10-14, 702-10-16
Нежитлові приміщення на першому поверсі чотирипо01.03.16 Визначення вартості
верхової громадської будівлі загальною площею 41,9 м2
об’єкта з метою проза адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 12, що перебувадовження договору
ють на балансі Харківського національного університету
оренди
радіоелектроніки, 2071197, тел.: 702-10-14, 702-10-16
Нежитлові приміщення підвалу – кімн. № 52, 53 в трипо- 06.04.16 Визначення вартості
верховій будівлі навчального корпусу (інв. № 10314094,
об’єкта з метою проліт. «А-5») загальною площею 38,8 м2 за адресою:
довження договору
м. Харків, вул. Сумська, 18/20, що перебувають на баоренди
лансі Харківського радіотехнічного технікуму, 21188157
2
Нежитлові приміщення – кімн. № 9 площею 22,8 м та
30.10.15 Визначення вартості
кімн. № 10 площею 23,2 м2 на першому поверсі однооб’єкта з метою проповерхової допоміжної будівлі (інв. № 10310005) загальдовження договору
2
ною площею 46,0 м за адресою: м. Харків, вул. Морозооренди
ва, 20, що перебувають на балансі Державного навчального закладу «Харківське вище професійне механікотехнологічне училище», 2547783, тел. 713-66-90

№ 16 (932)

На дату,
визначену
орендодавцем

ð
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Продовження таблиці

Найменування об’єкта оцінки, площа,
№
Дата
місцезнаходження (індекс, адреса), балансоутримувач
з/п
оцінки
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
16 Нежитлове приміщення 3-го прольоту цеху 210 загаль- На дату,
ною площею 2 623,1 м2 за адресою: м. Харків, вул. Пле- визнаханівська, 126, що перебуває на балансі ДП «Завод імені чену
В. О. Малишева», 61037, м. Харків, вул. Плеханівська,
орендо126, тел.: 737-69-89, 737-28-06
давцем
17 Частина нежитлової будівлі гаража літ. «А-1» (кімн. № 4
за техпаспортом) площею 15,75 м2; частина нежитлової
будівлі гаража літ. «Б-1» (кімн. № 2, 3) площею 48,69 м2
загальною площею 64,44 м2 за адресою: Харківська
обл., Харківський р-н, смт Покотилівка, вул. Стаційна, 1,
що перебувають на балансі Харківської державної лісовпорядної експедиції, 00968664, тел.: (0572) 745-62-36,
745-62-73
18 Частина нежитлового приміщення – кімн. № 62 на
першому поверсі різноповерхової (2-7 поверхів) адміністративної будівлі (інв. № 2800014, літ. за техпаспортом
«А-7»), реєстровий № 21560045.2100.ААЖЕИ733, загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків. вул. Кірова,
6, що перебуває на балансі Харківської дирекції УДППЗ
«Укрпошта», 22721970, тел.: (057) 712-46-43, 712-15-61
19 Нежитлові приміщення на дільниці ливарного цеху (інв.
№ 204) – приміщення першого поверху у двоповерховій
будівлі очисної споруди (інв. 1630) площею 162,0 м2;
приміщення одноповерхової будівлі складу шихти та
формувальних матеріалів (інв. 204) площею 530,0 м2,
приміщення одноповерхової будівлі складу шихти та
формувальних матеріалів (інв. 204) площею 238,2 м2,
частина приміщення одноповерхової будівлі шихтового
двору ливарного цеху (інв. № 204) площею 60,0 м2,
частина приміщення одноповерхової будівлі шихтового
двору ливарного цеху (інв. 204) площею 189,0 м2, частина приміщення одноповерхової будівлі шихтового двору
ливарного цеху (інв. 204) площею 193,8 м2, одноповерхова прибудова до будівлі (інв. 204) шихтового двору
ливарного цеху площею 43,5 м2, відкрита площадка з
бетонним покриттям площею 208,0 м2 загальною площею 1 624,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Залютинська,
6, що перебувають на балансі Харківського механічного
заводу, 08248877, тел. 783-63-01
20 Нежитлові приміщення на другому поверсі двоповерхової прибудови до адміністративно-виробничого корпусу,
інв. № 1636, загальною площею 31,0 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Залютинська, 6, що перебувають
на балансі Харківського механічного заводу, 08248877,
тел. 783-63-01
21 Нежитлові приміщення на дільниці ливарного цеху (інв.
№ 204): частина приміщення одноповерхової будівлі
шихтового двору ливарного цеху (інв. 204) площею
277,8 м2; відкриті майданчики з бетонним покриттям
площею 733,9 м2 загальною площею 1 011,7 м2
за адресою: м. Харків, вул. Залютинська, 6, що перебувають на балансі Харківського механічного заводу,
08248877, тел. 783-63-01
22 Нежитлові приміщення в двоповерховій прибудові до
адміністративно-виробничого корпусу, інв. № 1636,
загальною площею 114,25 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Залютинська, 6, що перебувають на балансі Харківського механічного заводу, 08248877, тел. 783-63-01
23 Нежитлове приміщення – частина кімн. № 5 (їдальня)
на першому поверсі 2-поверхової будівлі суспільнопобутового корпусу загальною площею 10,0 м2 за
адресою: Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Щорса, 56, що
перебуває на балансі Чугуївського професійного ліцею,
02547791, тел. (057) 462-25-66
24 Одноповерхова будівля магазину загальною площею
21,3 м2 за адресою: Харківська обл., смт Шевченкове,
вул. Леніна, 5, що перебуває на балансі Харківської
дирекції УДППЗ «Укрпошта», 22721970, тел.: (057)
712-08-57, 712-15-61, 712-46-43
25 Одноповерховий виробничий будинок «Свинарник»
загальною площею 43,3 м2 за адресою: Харківська обл.,
Нововодолазький р-н, с. Ватутіне, вул. Військова, 18, що
перебуває на балансі Навчального центру Оперативнорятувальної служби цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 33879077,
тел. (057) 406-83-29
26 Нежитлові приміщення на п’яти поверхах та у підвалі
5-поверхової будівлі загальною площею 1 884,4 м2 за
адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 11, що перебувають
на балансі ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну», 01275992, тел.: (057) 731-24-31,
731-25-85
27 Нежитлове приміщення – частина кімн. № 21 на 2-му
поверсі 4-поверхової з підвалом адміністративної будівлі загальною площею 10,8 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Шевченка, 26, що перебуває на балансі Управління
ДАІ ГУМВС України в Харківській області, 14319053,
тел. (057) 707-35-13, 707-36-10

Мета проведення
оцінки

Визначення вартості
об’єкта оренди для
погодження розрахунку орендної плати (за
заявою від сторонньої
організації)
27.02.16 Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди

01.03.16 Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди

На дату,
визначену
орендодавцем

На дату,
визначену
орендодавцем
На дату,
визначену
орендодавцем

Визначення вартості
об’єкта оренди для
погодження розрахунку орендної плати (за
заявою від сторонньої
організації)

Визначення вартості
об’єкта оренди для
погодження розрахунку орендної плати (за
заявою від сторонньої
організації)
Визначення вартості
об’єкта оренди для
погодження розрахунку орендної плати (за
заявою від сторонньої
організації)

На дату,
визначену
орендодавцем

Визначення вартості
об’єкта оренди для
погодження розрахунку орендної плати (за
заявою від сторонньої
організації)
16.03.16 Визначення вартості
об’єкта оренди з метою передачі в оренду

16.03.16 Визначення вартості
об’єкта оренди з метою передачі в оренду
11.03.16 Визначення вартості
об’єкта оренди з метою передачі в оренду

15.03.16 Визначення вартості
об’єкта оренди з метою передачі в оренду

16.03.16 Визначення вартості
об’єкта оренди з метою передачі в оренду

По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають до РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075); пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку
виконання робіт (у календарних днях), 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); строк виконання робіт,
який повинен становити не більше 5 днів для об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання в повному обсязі необхідної документації
та інформації про об’єкт оцінки).
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній
одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по
кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що
містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності» та зазначити дату конкурсу.
Конкурс відбудеться об 11.00 у РВ ФДМУ по Харківській області за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова,18, 3-й поверх,
каб. 313 через 14 днів після опублікування цієї інформації. Тел.
для довідок (057) 705-18-57.
Документи на участь у конкурсі подаються до відділу службового діловодства РВ ФДМУ по Харківській області за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18, 3-й поверх, кімн. 308 за чотири робочих дні до
оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА КРИМ та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, Автономній Республіці
Крим та м. Севастополі про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки державного майна
 Об’єкт оцінки: вбудоване нежитлове приміщення площею
2
6,6 м в одноповерховій будівлі колишнього магазину порту за
адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 4, що перебуває на балансі ДП
«Херсонський морський торговельний порт». Замовник: РВ ФДМУ в
Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.
Платник: ІП «СЖС Україна». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки: 29.02.2016.

№ 16 (932)

Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності
– суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію
в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075 «Про затвердження Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності», зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 15.01.2015 за № 60/28190), а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 3); копії кваліфікаційних документів
оцінювачів (у тому числі копії посвідчень про підвищення кваліфікації),
які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення
оцінки та підписання звіту про оцінку майна; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності);
письмову згоду керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл
на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформацію про претендента (додаток 4); пропозиції 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 (не більше 5 днів); документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної
ділянки) (додаток 2).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»,
а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурсна документація приймається до 14.00 за чотири робочих
дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою:
м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за адресою: м. Херсон,
просп. Ушакова, 47, кімн. 225 о 9.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації, телефон для довідок (0552) 22-44-44.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів державної власності
 Назва об’єкта оцінки № 1: приміщення площею 10,9 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі. Балансоутримувач – Головне управління статистики у Хмельницькій області. Місцезнаходження
об’єкта: Хмельницька обл., смт Білогір’я, вул. Шевченка, 44. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон
та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; podil_68@
spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість станом на 01.01.2016 –
500,00 грн. Дата оцінки – 29.02.2016. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій
області. Особа-платник робіт з оцінки – Громадська організація «Білогірська районна організація ветеранів України».
 Назва об’єкта оцінки № 2: частина приміщення площею 3,0 м2
на першому поверсі навчального корпусу № 4. Балансоутримувач
– Хмельницький національний університет. Місцезнаходження об’єкта:
м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11/1. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна
адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua.
Балансова залишкова вартість станом на 01.01.2016 – 925 656,00 грн.
Розмір земельної ділянки – 5,2219 га. Місце розташування земельної
ділянки: м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11/1. Цільове призначення
земельної ділянки – адміністративно-навчальні корпуси та гуртожитки.
Правовий режим земельної ділянки – право постійного користування.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 2 384 521,00 грн. Дата
оцінки – 29.02.2016. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особаплатник робіт з оцінки – ПАТ КБ «Приватбанк».
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну
документацію у запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075, (далі – Положення); копії документів, в яких зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
копії документів, що підтверджують право на виконання робіт з оцінки;
копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу 1
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 (абзац другий пункту 4 Розділу 1
Положення, додаток 2 до Положення); 3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому 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.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 29000,
м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, каб. 10. Телефони для довідок:
(0382) 72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору з кадрової роботи,
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Хмельницькій області (каб. № 1) до 4 березня
2016 року (включно) до 15.30.
Конкурс відбудеться 12 березня 2016 року о 10.00 у РВ ФДМУ
по Хмельницькій області за адресою: 29000, м. Хмельницький,
вул. Соборна, 75.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
 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 нежитлових
54,51 м. Черкаси,
приміщень цокольного
вул. Смілянповерху чотириповерхоська, 120/1
вої цегляної будівлі
2 Нежитлові вбудовані
162,41 м. Черкаси,
приміщення на першому
вул. Смілянповерсі чотириповерська, 120/1
хової адміністративної
будівлі
3 Частина нежитлового
15,6 м. Черкаси,
приміщення на другому
вул. Хрещаповерсі адміністративної
тик, 235
будівлі

Балансоутримувач
Черкаська філія
інституту
«Укрдіпросад»

Платник ро- Дата
біт з оцінки оцінки
ПП «ТВКФ
29.02.16
«ТЕХПРОМ»

Черкаська філія ТОВ
29.02.16
інституту
«Виробничо«Укрдіпросад» комерційна
фірма
«ЕНЕЙ»
Головне управ- ДП
29.02.16
ління ДФС у
«СервісноЧеркаській
видавничий
області
центр»

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 – 3 березня 2016 року.
Конкурс відбудеться 10 березня 2016 року о 10.00 в РВ ФДМУ
по Черкаській області за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв.
Шевченка, 205, тел. 37-29-71.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею
2
74,8 м першого поверху чотириповерхової будівлі гуртожитку
№ 2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Ніжинський
державний університет імені Миколи Гоголя. Місцезнаходження об'єкта
оцінки: 16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, пл. І. Франка, 2. Замовник
робіт з оцінки – Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
(16602, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Крапив’янського, 2). Телефон
замовника конкурсу (04631) 7-19-80. Телефакс замовника конкурсу
(04631) 7-19-80. Електронна адреса замовника конкурсу: ndu@ndu.
edu.ua. Платник робіт з оцінки – ТОВ «Освіта».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею
187,95 м2 будівлі столярної майстерні. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Ніжинський комбінат
хібопродуктів». Місцезнаходження об’єкта: 16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, пров. Урожайний, 16. Замовник робіт з оцінки – Державне
підприємство «Ніжинський комбінат хібопродуктів» (16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, пров. Урожайний, 16). Телефон замовника конкурсу (04631) 3-12-74. Телефакс замовника конкурсу: (04631) 3-12-74.
Електронна адреса замовника конкурсу: nkhp@ukr.net. Платник робіт
з оцінки – ФОП Щербина В. П.
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення площею 37,5 м2 одноповерхової будівлі колишнього медпункту, що у
процесі приватизації не увійшла до статутного капіталу СТОВ «Зміна»
(ліквідовано). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: перебуває в управлінні РВ ФДМУ по Чернігівській області. Місцезнаходження
об’єкта: Менський р-н, с. Чапаївка, вул. Перемоги, 4. 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. Платник робіт з оцінки – Чернігівська
дирекція УДППЗ «Укрпошта».
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.
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 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 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.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою погодження договору
оренди (за заявою від сторонньої організації).
№ Назва об’єкта Площа,
Адреса об’єкта оцінки
з/п
оцінки
м2
1 Нежитлове
52,25 м. Київ, вул. Новокостянприміщення
тинівська, 18
2 Нежитлове
314,8 м. Київ, вул. Полярна, 20
приміщення

ДП Завод «Генератор»

Орієнтовна
дата оцінки
29.02.16

ДП Завод «Генератор»

29.02.16

Балансоутримувач

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

Площа, Адреса об’єкта
м2
оцінки
130,3 м. Київ,
вул. Старонаводницька, 8а
41,1 м. Київ, просп.
Повітрофлотський, 31
75,48 м. Київ,
вул. Освіти, 4
2,0

Балансоутримувач
ДП «Еко»

Київський національний
університет будівництва та
архітектури
Київський національний
університет будівництва та
архітектури
м. Київ, просп. Національний авіаційний уніКомарова, 1 верситет

24 лютого 2016 року

Орієнтовна
дата оцінки
29.02.16
29.02.16
29.02.16
29.02.16

ð

6
Продовження таблиці

№
Назва об’єкта
з/п
оцінки
5 Частина нежитлового приміщення

Площа, Адреса об’єкта
м2
оцінки
2,0 м. Київ,
вул. Полковника Шутова, 13
6 Частина нежитло3,6 м. Київ, вул.
вого приміщення
Щорса, 18
літ. «З»
7 Частина даху та
14,0 м. Київ, вул.
технічного поверху
Прорізна, 2
8 Нежитлове при13,1 м. Київ,
міщення
вул. Костянтинівська, 68
9 Частина нежитло2,0 м. Київ,
вого приміщення
вул. Баумана, 8

Київське вище професійне поліграфічне училище

10 Нежитлове приміщення
11 Нежитлове приміщення

Київський національний університет театру, кіно і телебачення
імені І. К. Карпенка-Карого
Державний комітет телебачення і радіомовлення України
ДП «УНД і ПК інститут будівельних матеріалів та виробів
«НДІБМВ»
Державний навчальний заклад
«Центр професійної освіти інформаційних технологій, поліграфії та дизайну м. Києва»
Київський національний університет будівництва та архітектури
Центральний госпіталь МВС
України

177,0 м. Київ,
вул. Освіти, 5
6,16 м. Київ, вул.
Бердичівська, 1

Балансоутримувач

Орієнтовна
дата оцінки
29.02.16
29.02.16
31.01.16
29.02.16

 3. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
№
Назва об’єкта Площа, Адреса об’єкта
Балансоутримувач
з/п
оцінки
м2
оцінки
1 Частина нежитло3,0 м. Київ, просп. Чер- ДП «Науково-дослідний
вого приміщення
вонозоряний, 51
інститут будівельного
виробництва»
2 Нежитлове при22,4 м. Київ, просп. Пе- ДП «Преса України»
міщення
ремоги, 50
3 Частина нежитло2,0 м. Київ, вул. І. Кли- ДП «Державний науковового приміщення
менка, 5/2
дослідний інститут будівельних конструкцій»

Дата
оцінки
29.02.16
29.02.16
31.01.16

Конкурс відбудеться 25 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 21 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 25 березня 2016 р.».
Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.

29.02.16

29.02.16
29.02.16

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. 8

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

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
Вінницька область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Вінницькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п
1

Назва органу
управління

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

найменування

Державна казначейська 37897753, Управління Державної казначейської служби України у Томашпільслужба України
ському районі Вінницької області, тел.: (04348) 2-18-00, 2-28-64

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
36331505.1.АААГБД199 24200, Вінницька обл., Томашпільський
81,7
65 197,00
2 роки 364 дні
Розміщення складського
р-н, смт Томашпіль, вул. Леніна, 15
приміщення

реєстровий номер майна

Нерухоме майно – окремо розташована будівля гаражів (літ. Б)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-84,
РВ ФДМУ по Вінницькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на
об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
1 Міністерство освіти і науки
01116130, Дніпропетровський національний університет залізничУкраїни
ного транспорту ім. Академіка В. Лазаряна, 49010, м. Дніпропетровськ, вул. Лазаряна, 2, тел. (056) 39-42-61
2 Міністерство охорони здоров’я 14280948, ДЗ «СМСЧ № 7 МОЗ України», м. Павлоград, вул. Нова,
України
1а, тел. (05632) 3-00-73
3 Міністерство охорони здоров’я 14280948, ДЗ «СМСЧ № 7 МОЗ України», м. Павлоград, вул. Нова,
України
1а, тел. (05632) 3-00-73
4 Міністерство енергетики та ву- 05410777, ДП «Дніпродіпрошахт», 49600, м. Дніпропетровськ,
гільної промисловості України вул. Миронова, 15, тел.: (056) 756-82-09, 744-01-00
5 Державне космічне агентство 14308368, ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова, м. Дніпропетровськ,
України
вул. Криворізька, 1, тел. (0562) 33-66-48
6 Міністерство освіти і науки
02066747, Дніпропетровській національний університет ім. О. ГонУкраїни
чара, м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 72, тел. (056) 374-98-00

№
з/п

Назва органу
управління

найменування

реєстровий номер майна

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
м. Дніпропетровськ,
2,0
18 247,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного автомата, що відпусвул. Лазаряна, 2
кає продовольчі товари (кавоавтомат)
місцезнаходження

Частина нежитлового
Інформація відсутня
вбудованого підвального
приміщення
Частина нежитлового вбу- 14280948.1.НЧИЮЦЛ5592 м. Павлоград, вул. Нова,
дованого приміщення
1а
Частина нежитлового вбу- 14280948.1.НЧИЮЦЛ5592 м. Павлоград, вул. Нова,
дованого приміщення
1а
Нежитлові вбудовані при- 05410777.2.ПШИЖЦК004 м. Дніпропетровськ,
міщення
вул. Малиновського, 76
Частина нежитлового вбуУЗССГЖ 041
м. Дніпропетровськ,
дованого приміщення
вул. О. М. Макарова, 27а
Нежитлове вбудоване
02066747.4.ЦЖМФУЕ006 м. Дніпропетровськ,
приміщення
просп. Гагаріна, 72

3,75

15 351,00

2 роки 364 дні

15,3

66 016,00

2 роки 364 дні

278,0

595 767,00

2 роки 11 місяців

3,0

18 800,00

2 роки 11 місяців

30,6

441 758,00

1 рік

Розміщення благодійної організації, що не використовується для підприємницької діяльності
Розміщення благодійної організації, що не використовується для підприємницької діяльності
Інше використання нерухомого майна (виробництво меблів без права торгівлі)
Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари
Розміщення фінансової установи

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».

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

Назва органу
управління

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

Міністерство інфра- 21536845, Українське державне підприємство по обслуговуван- Нежитлова
структури України ню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрін- будівля
теравтосервіс»

реєстровий номер майна
21536845.67.ЮКДПНК143

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
Івано-Франківська обл., м. Коло129,7
484 894,00
2 роки 11 місяців Розміщення фірмового магазину вітчизняних промислових
мия, вул. Гетьманська, 17
станом на 31.10.2015
підприємств-товаровиробників, крім тих, що виробляють товари
підакцизної групи
місцезнаходження

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, РВ ФДМУ по ІваноФранківській області, відділ оренди, тел./факс (0342) 55-25-97. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право оренди об’єкта відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

1 Міністерство інфраструктури України
2 Міністерство інфраструктури України
3 Міністерство інфраструктури України
4 Міністерство інфраструктури України
5 Міністерство інфраструктури України
6 Міністерство інфраструктури України
7 Міністерство інфраструктури України
8 Міністерство інфраструктури України
9 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
10 Державна ветеринарна
та фітосанітарна служба України
11 Міністерство інфраструктури України

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлиплоща, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Нежитлове приміщення
21560045.1000.АААЖЕД445 Київська обл., Макарів17,0
80 700,00
1 рік
ський р-н, с. Ясногородка,
вул. Київська, 49
Київська обласна дирекція УДППЗ «Укрпошта»
Нежитлові приміщення
21560045.1000.АААЖЕД520 Київська обл., Рокитнян58,6
201 730,00
1 рік
ський р-н, с. Телешівка,
вул. Леніна, 9б
Київська обласна дирекція УДППЗ «Укрпошта»
Нежитлове приміщення
21560045.1000.АААЖЕД433 Київська обл., Вишго47,6
197 829,00
1 рік
родський р-н, с. РудняДимерська, вул. Леніна, 17
Київська обласна дирекція УДППЗ «Укрпошта»
Нежитлове приміщення
21560045.1000.АААЖЕД548 Київська обл., Вишго49,3
204 894,00
1 рік
родський р-н, с. Лютіж,
вул. Леніна, 64
Київська обласна дирекція УДППЗ «Укрпошта»
Нежитлове приміщення
21560045.1000.ВЦЛГФС038 Київська обл., Іванківський
22,6
72 700,00
1 рік
р-н, с. Жміївка, вул. Радянська, 7
Київська обласна дирекція УДППЗ «Укрпошта»
Нежитлове приміщення
21560045.1000.АААЖЕД575 Київська обл., Кагарлицький 18,0
60 910,00
1 рік
р-н, с. Стави, вул. Леніна, 85
Київська обласна дирекція УДППЗ «Укрпошта»
Нежитлове приміщення
21560045.1000.ВЦЛГФС069 Київська обл., Богуслав27,7
70 300,00
1 рік
ський р-н, с. Розкопанці,
вул. Першотравнева, 34а
Київська обласна дирекція УДППЗ «Укрпошта»
Нежитлове приміщення
21560045.1000.АААЖЕД598 Київська обл., Богус25,8
65 900,00
1 рік
лавський р-н, с. Хохітва,
вул. Шевченка, 37
ВП «Атомремонтсервіс» ДП «НАЕК «Енергоатом»
Приміщення № 118-135 пло- 24584661.1006.ЖЦНЖШИ006.9 Київська обл., м. Славутич,
767,3
1 867 700,00
2 роки 11 місяців
доовочевої бази з компресорпросп. Ентузіастів, 7
ною і конденсаторною
Білоцерківська міська державна лікарня ветеринарної Нежитлове приміщення
–
Київська обл., м. Біла Церк28,9
151 100,00
2 роки 11 місяців
медицини Управління ветеринарної медицини в м. Біла
ва, вул. Товарна, 27
Церква ГУ ветеринарної медицини в Київській області
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
Приміщення № 6 на першому 20572069.1435.НЛТНПД1884 Київська обл., м. Бориспіль,
3,7
283 241,00
1 рік
поверсі пасажирського терАеропорт
мінала «D»
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
Київська обласна дирекція УДППЗ «Укрпошта»

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

мета використання
Згідно з додатком 2 до Методики розрахунку орендної плати
за державне майно та пропорції її розподілу, орендна ставка за
яким дорівнює або є більшою за 15 %
Згідно з додатком 2 до Методики розрахунку орендної плати
за державне майно та пропорції її розподілу, орендна ставка за
яким дорівнює або є більшою за 15 %
Згідно з додатком 2 до Методики розрахунку орендної плати
за державне майно та пропорції її розподілу, орендна ставка за
яким дорівнює або є більшою за 15 %
Згідно з додатком 2 до Методики розрахунку орендної плати
за державне майно та пропорції її розподілу, орендна ставка за
яким дорівнює або є більшою за 15 %
Згідно з додатком 2 до Методики розрахунку орендної плати
за державне майно та пропорції її розподілу, орендна ставка за
яким дорівнює або є більшою за 15 %
Згідно з додатком 2 до Методики розрахунку орендної плати
за державне майно та пропорції її розподілу, орендна ставка за
яким дорівнює або є більшою за 15 %
Згідно з додатком 2 до Методики розрахунку орендної плати
за державне майно та пропорції її розподілу, орендна ставка за
яким дорівнює або є більшою за 15 %
Згідно з додатком 2 до Методики розрахунку орендної плати
за державне майно та пропорції її розподілу, орендна ставка за
яким дорівнює або є більшою за 15 %
Розміщення поліграфічного виробництва друкованої продукції
(друк рекламної продукції, етикеток, календарів, брошур та іншої
продукції, незабороненої законодавством України)
Розміщення ветеринарної лікарні (клініки)
Згідно з додатком 2 до Методики розрахунку орендної плати
за державне майно та пропорції її розподілу, орендна ставка за
яким дорівнює або є більшою за 15 %

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київ
ській області. У разі надходження двох або більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду
державного та комунального майна».

Львівська область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Львівській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
найменування
контактний телефон)
1 Міністерство соціальної 02770239, Спеціалізований Трускавецький санаторій «Батьківщина», 82220, Нежитлове приміщення на першому
політики України
Львівська обл., м. Трускавець, 6, тел.: (0247) 5-43-81, 5-40-74
поверсі адміністративного корпусу

№
з/п

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
02770239.1.ЯРХСЖП119 Львівська обл., м. Трускавець,
19,5
175 503,00
1 рік
Розміщення аптечного кіоску,
вул. Городище, 6
станом на 30.09.2015
що реалізує готові ліки

реєстровий номер майна

Заяви про оренду зазначеного об’єкта 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 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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7
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Одеській 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
02071079, Одеський національний економічний університет,
освіти і науки 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8,
України
тел. (048) 723-61-58
2 Міністерство
02071079, Одеський національний економічний університет,
освіти і науки 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8,
України
тел. (048) 723-61-58
3 Міністерство
01180116, Одеська національна академія зв’язку
освіти і науки ім. О. С. Попова, 65029, м. Одеса, вул. Ковальська, 1,
України
тел. (048) 705-03-33
4 Міністерство
24523033, Управління державної автомобільної інспеквнутрішніх
ції ГУМВС України в Одеській області, 65114, м. Одеса,
справ України вул. Академіка Корольова, 5, тел. (048) 36-57-77
5 Міністерство
01125672, Державне підприємство «Іллічівський морський
інфраструктури торговельний порт», 68001, м. Іллічівськ, вул. Праці, 6,
України
тел. (04868) 9-40-26
6 Державна фіс- 38721632, Одеська митниця Державної фіскальної служби,
кальна служба 65078, м. Одеса, вул. Гайдара, 21а, 39441717
України

№
з/п

Частина тамбурного приміщення вестибуля
навчального корпусу № 3

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимальний
місцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн строк оренди
01071079.1.ЧШКМЧН059 м. Одеса, пров. При2,0
54 621,00
2 роки
Розміщення банкомата
вокзальний, 2
11 місяців

Частина приміщення вестибуля навчального
корпусу № 1

01071079.1.ЧШКМЧН057 м. Одеса, вул. Преображенська, 8

2,0

54 621,00

2 роки
11 місяців

Розміщення банкомата

Частина приміщення кафе-гуртожитку на другому
поверсі двоповерхової будівлі

01180116.1.УНЦЧГЧ019 м. Одеса, вул. Композитора Ніщинського, 4

3,0

21 731,00

2 роки
11 місяців

6,8

83 409,00

1 рік

Розміщення суб’єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення (пральний комплекс самообслуговування)
Розміщення фінансової установи

14,3

163 276,00

1 рік

Розміщення брокерської контори

85,0

84 964,00

1 рік

Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів (розміщення
та експлуатація магазину безмитної торгівлі)

Назва органу
управління

найменування

реєстровий номер майна

Частина нежитлового приміщення другого поверху
восьмиповерхової адміністративної будівлі
Нежитлове приміщення другого поверху
адміністративно-побутової двоповерхової будівлі,
що розташована на території 5-го термінала порту
Майданчик на території пункту пропуску для автомобільного сполучення «Платонове»

–

м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 5

01125672.2.РАЯИЮК0866 Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Північна, 4
–

Одеська обл., Красноокнянський р-н,
с. Платонове

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

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

Назва органу
управління

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

1 Міністерство освіти 00301977, Рівненський економіко-технологічний коледж НУВГП,
і науки України
33013, м. Рівне, вул. Литовська, 53, тел. (0362) 62-04-80

найменування

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можмета використання
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн ливий строк оренди
02071116.10.НВОАДН001 м. Рівне, вул. Набережна, 30
77,6
466 955,00
1 рік
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів
підакцизної групи
реєстровий номер майна

Нежитлове приміщення першого поверху гуртожитку № 1

місцезнаходження

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33027, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, РВ ФДМУ по Рівненській області.
Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362) 22-50-79. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

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

1 Державне агентство лісових ресурсів України
2 Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України

найменування

35318279, Черкаське обласне управління лісового та мисливського
господарства, м. Черкаси, пров. Боженка, 4, тел. (0472) 37-03-75
02568360, Державне підприємство «Черкаський науково-виробничий
центр стандартизації, метрології та сертифікації», м. Черкаси, вул. Гоголя, 278, тел. (0472) 45-74-31

Будівля торгівельного
павільйону (магазин)
Частина приміщення;
частина замощення

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
–
м. Черкаси, пров. Боженка, 4
73,0
184 000,00
2 роки 364 дні
Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів,
непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів
–
м. Черкаси, вул. Гоголя, 278; 155,1;
771 900,00;
2 роки 364 дні
Розміщення їдальні (без продажу товарів підакцизної групи);
м. Черкаси, вул. Гоголя, 278
8,0
15 800,00
розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів,
крім товарів підакцизної групи

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

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

Назва органу
управління

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

1 Державне агентство водних
ресурсів України

найменування

34519322, Дністровсько-Прутське басейнове управління водних ресурсів, 58013, Будівля складу (літ. А)
м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 194б, тел.: (0372) 7-46-42, 4-73-55

реєстровий номер майна
34519322.6.ЖЦБХЧЦ004

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
м. Чернівці, вул. Зарожанська, 5б
372,2
1 037 006,00
2 роки 364 дні
Розміщення складу (зберігання
великотоннажної техніки)
місцезнаходження

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

м. Київ
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по м. Києву 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)
01132330, Національний авіаційний університет, 03058, м. Київ,
просп. Космонавта Комарова, 1, тел. 406-76-60
01132330, Національний авіаційний університет, 03058, м. Київ,
просп. Космонавта Комарова, 1, тел. 406-76-60

найменування
Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення на
першому поверсі Битового корпусу
Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення на
першому поверсі гуртожитку № 10

реєстровий
номер майна
–
–

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
м. Київ, вул. Сими1,0
8 200,00
2 роки 11 місяців Розміщення платіжного термінала
ренка, 1
станом на 30.11.2015
м. Київ, вул. Лебедєва1,0
10 200,00
2 роки 11 місяців Розміщення платіжного термінала
Кумача, 7а
станом на 30.11.2015

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

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ НА ПРАВО ОРЕНДИ МАЙНА
ІНФОРМАЦІЯ регіональних відділень ФДМУ
ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки
конкурсу на право оренди нерухомого
державного майна, що відбувся 17.02.2016
За результатами конкурсу на право оренди нерухомого державного майна – частини вбудованого приміщення (поз. 18) площею 7,0 м2
першого поверху в службовій будівлі митного оформлення (літ. І) на
митному посту «Ужгород» за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька,
224, що обліковується на балансі Державної фіскальної служби України
та перебуває в оперативному управлінні (користуванні) Закарпатської
митниці ДФС, переможцем визнано ТОВ «МАКОТРЕЙДІНГ».
За результатами конкурсу на право оренди нерухомого державного
майна – вбудованого приміщення (поз. 21) площею 15,8 м2 на другому поверсі в споруді для контролю вантажного транспорту (літ. Б) на
митному посту «Тиса» за адресою: Ужгородський р-н, с/р Соломонівська, МАПП «Тиса», буд. 1, що обліковується на балансі Державної
фіскальної служби України та перебуває в оперативному управлінні
(користуванні) Закарпатської митниці ДФС, переможцем визнано ТОВ
«МАКОТРЕЙДІНГ».
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу
на право оренди нерухомого державного
майна, що відбувся 10.02.2016
За результатами засідання конкурсної комісії на право оренди
державного майна – нежитлового приміщення у будівлі навчальнолабораторного корпусу № 1 загальною площею 47,0 м2, що перебуває на балансі Національної академії державного управління при
Президентові України, за адресою: м. Київ, вул. Е. Потьє, 20 прийнято
рішення укласти договір оренди з ТОВ «АКВА-МЕД-ЦЕНТР» (код за
ЄДРПОУ 38593918).

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

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Чернівців про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого військового майна
Орган управління – Міністерство оборони України.
Балансоутримувач: КЕВ м. Чернівців (код за ЄДРПОУ 08179180).
 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нежитлові вбудовані приміщення підвалу в будівлі № 4 (літ. А) військового містечка № 101 загальною площею 615,6 м2, у т. ч. приміщення (7-4),
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(7-5), (7-6), (7-7) площею 481,4 м2; частина приміщення (7-4) площею
134,2 м2 за адресою: м. Чернівці, пл. Театральна, 6.
Вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
31.11.2015 становить 1 521 824,00 грн без ПДВ.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць – грудень 2015 р., визначений відповідно до вимог чинного законодавства, становить 11 223,22 грн (без ПДВ) при використанні об’єкта
з метою розміщення: на площі 481,4 м2 – торговельного об’єкта з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та
аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів, орендна
ставка 6 %; на площі 134,2 м2 – торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів, орендна
ставка 18 %.
Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати
(фіксована сума) за використання зазначеного об’єкта порівняно з
розміром орендної плати за базовий місяць.
2. Своєчасна сплата орендної плати (щомісяця до 15 числа місяця,
наступного за звітним).
3. Належне утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призначенням.
4. Страхування орендованого майна протягом місяця з дати укладення договору оренди на суму, не меншу, ніж зазначена в звіті про
незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством України.
5. Дотримання заходів протипожежної безпеки орендованого
майна.
6. Зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання договору оренди повернути орендодавцю об’єкт оренди у належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням
нормального фізичного зносу, та відшкодувати орендодавцеві збитки у
разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого
майна з вини орендаря.
У разі припинення або розірвання договору поліпшення орендованого майна, здійснені орендарем за рахунок власних коштів, які можна
відокремити від орендованого майна, не завдаючи йому шкоди, визнаються власністю орендаря, а невідокремлювані поліпшення – власністю
держави і компенсації не підлягають.
7. Зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати забезпечуються у вигляді завдатку у розмірі, не меншому, ніж орендна плата за
перший (базовий) місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за
останній місяць оренди.
8. Заборона суборенди та переходу права власності на орендоване
майно до третіх осіб.
9. Право орендодавця здійснювати контроль за станом, цільовим
використанням об’єкта оренди та виконанням інших умов договору
оренди.
10. Компенсація переможцем конкурсу витрат орендодавця або іншого учасника на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди.

11. Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання інших умов
конкурсу.
Основним критерієм визначення переможця конкурсу є найбільший
розмір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання
інших умов конкурсу.
Відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження
представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих
документів; копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб
та фізичних осіб – підприємців; завірена належним чином копія звіту про
фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідка від претендента про
те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копія документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлена довіреність; завірена належним чином копія
виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців; завірена належним чином копія декларації
про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку; довідка від учасника конкурсу про те,
що щодо нього не порушено справу про банкрутство;
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної
комісії:
заяву про участь у конкурсі; комплект відповідних документів, зазначених в інформації про конкурс, які передбачені п. 7.2 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого
постановою КМУ від 31.08.2011 № 906; пропозиції щодо виконання
умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого
вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу.
Учасники повідомляють про засоби зв’язку з ними.
Зазначені документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати)
подаються в запечатаному конверті з написом «На конкурс» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди, підписаному
учасником конкурсу з відбитком печатки претендента (за наявності).
Кінцевий термін подання заяв та документів для участі в конкурсі
– за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу за адресою: 58000,
м. Чернівці, вул. Українська, 43, кімн. 6.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону відбудеться об 11.00 через 20 календарних днів з дати опублікування цієї інформації про
проведення конкурсу у газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Чернівці, вул. Українська, 43, кімн. 5.
Допущені для участі в конкурсі учасники або уповноважені особи
повинні подати конкурсні пропозиції щодо розміру орендної плати за перший/базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті секретарю конкурсної комісії в день проведення конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
Додаткову інформацію можна отримати в КЕВ м. Чернівців за телефоном (0372) 52-67-23.
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ІНФОРМАЦІЯ
Яворівської КЕЧ району про проведення конкурсів
на право оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕЧ
м. Яворова, адреса: 81000, Львівська обл., м. Яворів, вул. Львівська, 19.
 1. Назва об’єкта та його місцезнаходження: технічний майданчик (бетонний) військового містечка №16 загальною площею 250,0 м2 за адресою: Львівська обл., Жовківський р-н, с. ВоляВисоцька.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до
вимог чинного законодавства України, за базовий місяць оренди –
грудень 2015 р. становить 4 109,43 грн (без ПДВ).
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; використання технічного майданчика під 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;

компенсація орендодавцю податку на землю під об’єктом оренди та
за прилеглу територію; компенсація витрат за виконання незалежної
оцінки майна; виконання ремонту орендованого майна; встановлення
приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями; забезпечення зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати внесенням
завдатку у розмірі, не меншому, ніж місячна орендна плата.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні 20 календарних днів з моменту опублікування цієї інформації.
Тел./факс для довідок (03259) 2-11-30, тел. 21-11-40.
 2. Назва об’єкта та його місцезнаходження: технічний майданчик (щебеневий) військового містечка № 38 загальною площею
250,0 м2 за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н, с. Старичі.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до
вимог чинного законодавства України, за базовий місяць оренди –
грудень 2015 р. становить 4 069,30 грн (без ПДВ).

Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; використання технічного майданчика під 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; компенсація орендодавцю податку на землю під об’єктом
оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат за виконання
незалежної оцінки майна; виконання ремонту орендованого майна;
встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних
коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями; забезпечення зобов’язання орендаря зі сплати орендної
плати внесенням завдатку у розмірі, не меншому, ніж місячна орендна
плата.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні 20 календарних днів з моменту опублікування цієї інформації.
Тел./факс для довідок: (03259) 2-11-30, тел. 21-11-40.

КОНКУРСИ З ВІДБОРУ суб’єктів оціночної діяльності
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
Продовження. Початок рубрики на стор. 2 – 6

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 30.12.2015
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270,
ухвалено рішення про укладення договорів на проведення незалежної
оцінки об’єктів:
з ТзОВ «Експерттранском» на проведення незалежної оцінки
об’єкта оренди – нежитлового приміщення площею 15,7 м2 на 5-му
поверсі будівлі, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 71;
з ФОП Горбачовим В. А. на проведення незалежної оцінки об’єкта
оренди – нежитлового вбудованого приміщення (№ 9-1) площею
17,7 м2 на першому поверсі триповерхової будівлі, Львівська обл.,
м. Пустомити, вул. Заводська, 10;
з ТзОВ «Західна Українська Консалтингова Компанія» на проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди – нежитлових приміщень магазину
загальною площею 70,6 м2 в одноповерховій будівлі (літ. «А-1»), Львівська обл., Сколівський р-н, с. Головецько, вул. Лазівська, 4.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 29.12.2015
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта – спортивного майданчика загальною площею 1 713,04 м2 та огорожі 165,8 пог. м, що перебувають
на балансі Тернопільського національного педагогічного університету
ім. В. Гнатюка, за адресою: вул. Винниченка,10, м. Тернопіль визнано
ТОВ фірма «Гудвіл».
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта – частини нежитлової адміністративної будівлі літ. А, поз. 7 площею 16,0 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 «ЕКФ «Орієнтир
Оцінка».
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, Автономній Республіці
Крим та м. Севастополі про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення оцінки державного
майна, що відбувся 29.12.2015
По об’єкту – частині нежитлового приміщення загальною площею
2
2,0 м будівлі залізничного вокзалу ст. Каховка, що перебуває на балансі Херсонського будівельно-монтажного експлуатаційного управління
№ 4 служби будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд Одеської
залізниці, за адресою: Херсонська обл., м. Таврійськ, вул. Магістральна, 20а переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, Автономній Республіці
Крим та м. Севастополі про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення оцінки державного
майна, що відбувся 31.12.2015
1. По об’єкту – нежитлових приміщеннях площею 48,6 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі (реєстровий № 38481146.
1.НЧИЮЦЛ1129) за адресою: м. Херсон, вул. К. Маркса, 96, що перебувають на балансі ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр
Держсанепідслужби України», переможець конкурсу – ПП «Фрістайл
– плюс».
2. По об’єкту – частині вестибуля площею 8,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі Херсонського поштамту – центру поштового зв’язку № 1, що перебуває на балансі Херсонської дирекції
УДППЗ «Укрпошта» (реєстровий № 21560045.2200.АААЖЕИ910), за
адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 41 переможець конкурсу – ПФ
«Експрес – Оцінка».

АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності
 Назва об’єкта оцінки: право безстрокового користування
об’єктами нерухомості (2 об’єкта: адміністративний корпус (двоповерхова частина головного лікувального корпусу, прибудованого до
клінічного корпусу Інституту травматології та ортопедії Національної
академії медичних наук України, площею 758,0 м2) за адресою: м. Київ,
вул. Воровського, 27; приміщення площею 455,0 м2 9-го поверху
корпусу пансіонату за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 119 – 121).
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки, розташованого за
адресою: 01601, м. Київ, вул. Воровського, 27, – Державна установа
«Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних
наук України». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки,
розташованого за адресою: 03115, м. Київ, просп. Перемоги, 119 –
121, – Державна установа «Національний науковий центр радіаційної
медицини Національної академії медичних наук України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 01601, м. Київ, вул. Воровського, 27; тел.:
(044) 482-22-17, 486-85-10; 03115, м. Київ, просп. Перемоги, 119
– 121. Мета проведення оцінки: визначення вартості додаткового
вкладу держави до статутного капіталу приватного акціонерного
товариства «Державний науково-виробничий комплекс заготівлі і
збереження аутологічної крові та її компонентів» (ПрАТ «Банк крові»).
Телефон замовника конкурсу (044) 285-12-74. Телефакс замовника
конкурсу (044) 286-79-85. Електронна адреса замовника конкурсу:
ari@spfu.gov.ua.
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3. По об’єкту – вбудованих нежитлових приміщеннях загальною площею 49, 1 м2 на першому поверсі будівлі ЦОС № 1 ЦПЗ № 2 за адресою:
Херсонська обл., м. Берислав, вул. 1 Травня, 197, що перебувають на
балансі Херсонської дирекції УДППЗ «Укрпошта», переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів державної власності,
що відбувся 29.12.2015
1. Приміщення площею 10,7 м2 (у т. ч. 3,4 м2 – площа загального користування) на другому поверсі в будівлі, що обліковується на балансі
Хмельницької дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Хмельницька
обл., м. Полонне, вул. Лесі Українки, 112. Конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору з переможцем конкурсу – ПП
«Агентство нерухомого майна «Гудвіл».
2. Приміщення площею 32,1 м2 на другому поверсі адміністративної
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 – ПП «ТЗК-Експерт».
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 25.12.2015
№
Назва об’єкта
з/п
оцінки
1 Частина нежитлового
приміщення
2 Частина нежитлового
приміщення
3 Частина нежитлового
приміщення
4 Частина нежитлового
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 нежитлового
приміщення
12 Нежитлове приміщення
13 Нежитлове приміщення
14 Частина нежитлового
приміщення
15 Нежитлове приміщення
16 Нежитлове приміщення

Площа,
м2
1,0

м. Київ, вул. Ніжинська, 12

Переможець
конкурсу – СОД
ПП «Габ’яно»

1,0

м. Київ, вул. Ніжинська, 14

ТОВ «Ніка-Експерт»

1,0

м. Київ, вул. Ніжинська, 29б

1,0

м. Київ, вул. Ніжинська, 29д

ТОВ Оціночна компанія
«Аналітик»
ТОВ «КП «Оріяна»

1,0

м. Київ, вул. Ніжинська, 29є

1,0

м. Київ, вул. Гарматна, 51

ТОВ Оціночна компанія
«Аналітик»
ПП «Енергомакс»

1,0

м. Київ, вул. Гарматна, 53

ПП «Гарант-Експерт»

1,0

м. Київ, вул. Гарматна, 47

ФОП Чебаков О. І.

1,0

м. Київ, вул. Борщагівська, 193
м. Київ, вул. Симиренка, 1

ТОВ «РЕНОМЕ ГРУП»

ТОВ «РЕНОМЕ ГРУП»

8,0

м. Київ, вул. ЛебедєваКумача, 7а
м. Київ, вул. П. Майбороди, 17
м. Київ, вул. П. Майбороди, 19
м. Київ, вул. П. Лумумби, 17

32,2

м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1

1,0
1,0
34,3
16,5

33,0

17 Нежитлове приміщення

33,0

18 Нежитлове приміщення
19 Майданчик
20 Нежитлове приміщення
21 Частина паркана

528,8
700,0
38,4
8,0

Адреса об’єкта оцінки

ТОВ «РЕНОМЕ ГРУП»

ФОП Рябченко О. М.
ПП «Фірма «Конкрет»
ФОП Острик Т. В.

ТОВ «Консалтинговий
центр «Маркон»
м. Київ, вул. Солом’янська, ПАТ ДАК «Національ20б
на мережа аукціонних
центрів»
м. Київ, вул. Солом’янська, ПАТ ДАК «Національ20
на мережа аукціонних
центрів»
м. Київ, вул. Васильківська, 1 ТОВ «Експертноконсалтинговий союз»
м. Київ, вул. Леніна, 34
ПП «Гарант-Експерт»
м. Київ, вул. Мельникова, 42 ТОВ «Експертноконсалтинговий союз»
м. Київ, вул. С. Петлюри, 1 ФОП Рябченко О. М.

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюється: –.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 2.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу), тис. грн: –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом, тис. грн: –.
Кількість земельних ділянок, усього: –.
Розмір земельних ділянок, усього: –.
Місце розташування земельних ділянок: –.
Цільове призначення земельних ділянок: –.
Нормативна грошова оцінка, режим земельних ділянок: –.
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 та платник послуг з оцінки – Фонд державного майна
України (01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна
України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта
оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

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)

Продовження таблиці

№
Назва об’єкта
з/п
оцінки
22 Частина нежитлового
приміщення
23 Частина нежитлового
приміщення
24 Частина нежитлового
приміщення
25 Нежитлове приміщення
26 Нежитлове приміщення
27 Частина нежитлового
приміщення
28 Нерухоме майно
29
30
31
32
33
34
35
36

Площа,
м2
4,32

Адреса об’єкта оцінки

Переможець
конкурсу – СОД
ПП «Експерт-Аналітик»

35,0

м. Київ, вул. Володимирська, 62а
м. Київ, просп. 40-річчя
Жовтня, 50
м. Київ, просп. Академіка
Глушкова, 2
м. Київ, вул. Мартиросяна, 12
м. Київ, вул. Попудренка, 54

8,8

м. Київ, вул. Мельникова, 42 ПП «Енергомакс»

1,6
4,32
65,73

21,84
м. Київ, пл. І. Франка, 3
(у т. ч. 11,84
та 10,0)
Частина нежитлового
1,0
м. Київ, посп. Перемоги,
приміщення
15-й км
Нежитлове при35,0
м. Київ, просп. Перемоги,
міщення
15-й км
Нежитлове при24,0
м. Київ, просп. Перемоги,
міщення
15-й км
Нежитлове при52,7
м. Київ, вул. Академіка Заміщення
болотного, 21
Частина даху та тех- 14,0 (у т. ч. м. Київ, Пуща-Водиця,
нічного поверху
8,0 та 6,0) 14-а лінія
Нежитлове при11,2
м. Київ, вул. Горлівська,
міщення
226/228
Частина даху та тех3,0
м. Київ, просп. Червонозонічного поверху
ряний, 51
Частина даху та тех9,0
м. Київ, просп. Червонозонічного поверху
ряний, 51

ТОВ «Українські інноваційні консультанти»
ФОП Острик Т. В.
ПП «Експерт-Аналітик»
ТОВ «РЕНОМЕ ГРУП»

ФОП Рябченко О. М.
СПД Чайка С. О.
СПД Чайка С. О.
СПД Чайка С. О.
ФОП Чебаков О. І.
ПП «Експерт-Аналітик»
ТОВ «Українські інноваційні консультанти»
ПП «Фірма «Конкрет»
ТОВ «КП «Оріяна»

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна,
що відбувся 29.12.2015
1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
площею 63,2 м2 будівлі лабораторного корпусу, що перебувають на балансі Слов’янського хіміко-механічного технікуму (ЄДРПОУ 00208775).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ,
вул. Карла Маркса, 41. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О.
2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
загальною площею 34,5 м2 третього поверху навчального корпусу № 2,
що перебувають на балансі ДНЗ «Маріупольський центр професійнотехнічної освіти». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 87500, Донецька
обл., м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 63. Переможець конкурсу
– ТОВ «Майнекс».
3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
площею 279,9 м2, що перебувають на балансі Приазовського державного технічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Донецька обл., Жовтневий р-н, м. Маріуполь, просп. Металургів, 54.
Переможець конкурсу – ФОП Гапотченко А. М.
4. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого
приміщення площею 10,0 м2 та частина покрівлі площею 30,0 м2, що
перебувають на балансі ДВНЗ «Маріупольський будівельний коледж».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., Орджонікідзевський
р-н, м. Маріуполь, просп. Ленінградський, 90. Переможець конкурсу
– ФОП Острик Т. В.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 29.12.2015
Для проведення незалежної оцінки об’єкта державної власності – будівлі складу № 3а (літ. (Г) Т) площею 860,7 м2 та будівлі складу
№ 3 (літ. (ВП) УП) площею 1 080,0 м2, інвентарний номер № 11160,
місцезнаходження об’єкта: 90532, Закарпатська обл., Тячівський р-н,
смт Дубове, вул. Заводська, 8 переможцем конкурсу визнано суб’єкта
оціночної діяльності – ПП «Експерт-Центр».
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 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
02 березня 2016 року.
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 (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України
(01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, кімн. 303) 10 березня 2016
року о 14.00.

Віддруковано:
ДВ «Преса України»,
просп. Перемоги, 50,
м. Київ, 03047
Загальний тираж 5 400

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. 3049014
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