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триває передплата на офіційне
видання ФДМУ на 2016 рік
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про приватизацію»
з додатком – газетою

«Відомості приватизації»
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на 2016 рік, с. 103
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Комплект у складі:
(укр.). Законодавчі, нормативно-методичні
та інформаційні матеріали
щодо приватизації

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

Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34

ЗАКАРПАТСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: комплекс будівель у складі: адмінбудівля та котельня (літ. А-А-1) загальною площею 349,3 м2, прохідна (літ. Б) площею
22,0 м2, гараж (літ. В) площею 105,7 м2.
Балансоутримувач об’єкта: Головне управління статистики у Закарпатській області.
Адреса об’єкта: 90200, Закарпатська обл., м. Берегово, вул. Шевченка, 49.
Відомості про об’єкт: будівлі, що входять до складу об’єкта приватизації, побудовані у 1974 році. Будівлі адмінбудівлі та котельні потребують капітального ремонту. Будівлі прохідної та гаража потребують
поточного ремонту. Технічна характеристика будівель: стіни та перегородки цегляні; фундаменти бутобетонні; перекриття дерев’яне,
оштукатурене, залізобетонні плити; покрівля (дах) – черепиця, азбестоцементні листи; підлоги цементні, дощаті; вікна та двері дерев’яні;.
інженерні комунікації: у всіх будівлях – електропостачання, в будівлях
літ. А-1 та В крім електромереж є газові мережі. Водопровід, опалення, каналізація відсутні.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт приватизації розташований
на земельній ділянці площею 0,2353 га, яка згідно з державним актом
перебуває у постійному користуванні Головного управління статистики
у Закарпатській області, окремо під об’єктом приватизації земельна
ділянка не відведена.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 845 127,00 грн, ПДВ –
169 025,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 014 152,40 грн.
Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець; питання землекористування новий власник вирішує самостійно відповідно до чинного законодавства.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37182500900001
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в ГУДКСУ по Закарпатській області, одержувач – РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310, МФО 812016.
Грошові кошти в розмірі 101 415,24 грн, що становить 10 % початкової ціни об’єкта, перераховуються на р/р № 37316006018418, МФО
820172 в ДКСУ, одержувач – РВ ФДМУ по Закарпатській області, код
22111310.
Кінцевий термін приймання заяв – 6 травня 2016 р.
Аукціон в електронній формі буде проведено УНІВЕРСАЛЬНОЮ
ТОВАРНО-СИРОВИННОЮ БІРЖЕЮ 10 травня 2016 року. Час початку торгів – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових
пропозицій) – 13.00.
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 вересня 2015 р. за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяви, подаються в електронному вигляді до товарної біржі «УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНО-СИРОВИННА БІРЖА» на електронну адресу https://
www.utsb.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації
заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу товарної
біржі «УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНО-СИРОВИННА БІРЖА» (01054, м. Київ,
вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 51, офіс 11) оригінали заяв
на участь в акціоні 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 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26 червня 1998 року за № 400/2840.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Отримати додаткову інформацію можна в РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька,
60, кімн. 315; телефон для довідок в Ужгороді (0312) 61-38-83.

КОНКУРСИ З відбору розробників
документації із землеустрою
ВІННИЦЬКА область

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

журналу «Державний інформаційний бюлетень про приватизацію»

офіційне видання Фонду
державного майна України

Продаж об’єктів групи А

У номері

Індекс та назва видання

13 квітня 2016 р.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою
Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового номера (проведення робіт з присвоєння кадастрового номера земельній ділянці).
Дані про об’єкти землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва державної власності – садиба № 3 в кварталі № 14, що перебуває на балансі Управління
капітального будівництва Вінницької обласної державної адміністрації, за адресою: Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Нові Обиходи,
вул. Мельника, 82.
Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,25 га (рішення 51 від
22.03.2016 8-ї сесії VII скликання Новообиходівської сільської ради Немирівського району Вінницької області).
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від
11.07.2001 № 1229 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного
будівництва, що підлягають приватизації», а також зміни до наказу.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: витяг з Державного земельного кадастру про
присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ
по Вінницькій області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися
підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з
конкурсною пропозицією. До підтвердних документів, що подаються
на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (додаток 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців
робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011
№ 1420); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у
Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які
через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили
про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про
присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до
виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента
про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із
землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних
даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів,
які будуть представлені за результатами виконаних робіт; копії спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, або відповідних допусків до державної таємниці (за
необхідності); згода на обробку персональних даних (додаток 4 до
Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою,
затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору
виконавців робіт із землеустрою.

Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Конкурс відбудеться 18.05.2016 об 11.00 в РВ ФДМУ по Він
ницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10.
Конкурсна документація подається до канцелярії регіонального відділення до 11.05.2016 (включно). Конкурсна комісія працює за адресою:
м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефони для довідок 35-26-31.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із
земельною ділянкою (проведення робіт з погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку, отримання позитивного висновку державної експертизи щодо розробленої
документації із землеустрою та витягу з Державного земельного
кадастру, підготовка інших документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна
ділянка, на якій розташовано державне майно – окремо розташовані споруди виробничого призначення.
Місцезнаходження об’єкта: м. Запоріжжя, вул. Експресівська, 28.
Склад та столярна майстерня, літ. Б, площею 844,4 м2; склад ПММ,
літ. Д, площею 61,0 м2; гараж № 1, літ. К-2, площею 24,4 м2; гараж № 2,
літ. К-2, площею 24,9 м2; архів № 3 другого поверху, літ К-2, площею
26,6 м2; склад ПММ, літ. Л, площею 27,7 м2; прохідна, літ. Н, площею
4,8 м2; зварювальний цех, літ. В площею 295,8 м2; навіс, літ. П, площею
62,7 м2; склад, літ. Г, площею 7,9 м2; зварювальний цех, літ. З, площею 157,7 м2; склад, літ. М, площею 116,0 м2; склад, літ. О, площею
49,4 м2; навіс, літ. Р, площею 157,6 м2; ворота № 1, 3, 4; хвіртка № 2;
паркани № 5, 6, 7, 8; майданчик під склад № 9; майданчик тельфера
№ 10; замощення І.
Відомості про земельну ділянку: орієнтовна площа земельної ділянки, на якій розташовано державне майно, становить
0,8000 га.
Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від
25.07.2012 № 3176 «Про перелік об’єктів державної власності групи
А, що підлягають приватизації» зі змінами, внесеними наказом ФДМУ
від 03.08.2012 № 3223, наказ регіонального відділення від 07.08.2012
№ 616.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення
робіт із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної
ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою;
витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового
номера земельній ділянці, інші матеріали та документи, необхідні для
продажу земельної ділянки.
Умови конкурсу.
Конкурсна документація подається до РВ ФДМУ по Запорізькій області у запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою»
із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу.
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У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та
окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір
виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від
29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
19.10.2011 за № 1210/19948, зі змінами)(далі – Положення); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі
фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідній
орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії

установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому
ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідальність претендента
вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт
із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід
роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому,
зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати
замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних
даних ( відповідно до додатка 4 до Положення) – для фізичних осіб –
підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців
робіт із землеустрою.

Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Конкурсна документація подається до відділу організаційно-доку
ментального та інформаційного забезпечення РВ ФДМУ по Запорізькій області (кімн. 9).
Останній день подання конкурсної документації 05.05.2016 до 17.00.
Конкурс відбудеться 16.05.2016 о 10.00 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 35, РВ ФДМУ по Запорізькій
області.
Місцезнаходження комісії: РВ ФДМУ по Запорізькій області, адреса: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50. Телефони для довідок: (061)
226-07-76, 226-07-75.

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

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого
приміщення площею 10,0 м2 на першому поверсі чотириповерхового цегляного з підвалом лабораторного корпусу № 4 (літ. А).
Балансоутримувач: Вінницький національний аграрний університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 24321, Вінницька обл., Тростянецький р-н, м. Ладижин, вул. Радянська, 18.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою продовження терміну дії договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65.
Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з
оцінки – Довгань В. С.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: частина 1 приміщення.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.07.2006: відновна – 533,00 грн;
залишкова – 266,00 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
№ 30, № 31, № 32 загальною площею 10,9 м2 одноповерхової
будівлі їдальні.
Балансоутримувач: Вінницька філія Концерну «Військторгсервіс».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця, вул. О. Довженка
(колишня Ленінградська)/Острозького, 26/37.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65.
Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з
оцінки – ФОП Швець А. М.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 3 приміщення.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.03.2016: відновна – 3 410,00
грн; залишкова – 2 092,00 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
загальною площею 140,1 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі.
Балансоутримувач: Управління соціального захисту населення Ямпільської райдержадміністрації.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 24500, Вінницька обл., Ямпільський р-н, м. Ямпіль, вул. Замкова, 88 (колишня Жовтнева).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна
(0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт
з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – Ямпільська міська рада Ямпільського району Вінницької області.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: – .
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій:–.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого
приміщення на першому поверсі господарського корпусу (літ.
Б) площею 3,0 м2.
Балансоутримувач: Вінницький коледж будівництва і архітектури
КНУБА.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 53.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна
(0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Мерецька С. Л.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: частина приміщення.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.01.2016: відновна – 1 737,00
грн; залишкова – 807,00 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016.
 5. Назва об’єкта оцінки: гідроспоруди у кількості 18 об’єктів:
1) водовипуск в/с 1-2; 2) водовипуск в/с 1-2; 3) водовипуски зимувальних ставків 1-6; 4) водовипуски маточних ставків 1-8; 5)
водовипуски маточних ставків 1-8; 6) водовипуски зимувальних
ставків 1-6; 7) водонапуски та водовипуски н/ст.; 8) гребля земляна; 9) дамба огороджувальна; 10) дамби земляні зимовал. ст.
1-6; 11) дамби земляні зимовал. ст. 1-8; 12) дамби земл. нерест.
1-15; 13) дамби контурні 1-4; 14) донний водовипуск; 15) донні
водовипуски карант. ставків; 16) наповнюючий канал; 17) підпорні споруди; 18) шахтний водоскид.
Балансоутримувач: Державне підприємство «Укрриба».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., Тиврівський
р-н, с. Жахнівка.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65.
Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з
оцінки – ПП «Віта».
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 18 шт.
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Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 01.07.2010: відновна – 1 053 197,56
грн; залишкова – 444 515,80 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина асфальтобетонного майданчика загальною площею 140,1 м2 на території міжнародного
пункту пропуску для автомобільного сполучення «Могилів – Подільський – Отач».
Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., МогилівПодільський р-н, м. Могилів-Подільський, пл. Соборна, 7.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна
(0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – Спільне українсько-німецько-швейцарське підприємство у формі
ТОВ «ДЬЮТІ ФРІ ТРЕЙДІНГ».
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: частина майданчика.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: –.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
(№ 1–№ 4) загальною площею 181,6 м2 одноповерхової будівлі.
Балансоутримувач: Вінницька філія Концерну «Військторгсервіс».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця, 1-й провулок Київський, 62.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна
(0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Раєвська Л. М.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 4 приміщення.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.03.2016: відновна – 96 299,00
грн; залишкова – 40 826,00 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190, (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються 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.
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 встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів
від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкту
оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 27.04.2016 о 10.00 у РВ ФДМУ по Він
ницькій області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10.
Телефон для довідок 53-03-50.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії регіонального відділення до 21.04.2016 (включно) за адресою: м. Вінниця,
вул. Гоголя, 10.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
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68,9 м .
Балансоутримувач: ДП «КБ «Південне ім. М. К. Янгеля».
Адреса: м. Дніпропетровськ, пров. Л. Сталь, 7.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП
Васильєва-Коляда І. А.
 2. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
126,8 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Національний гірничий університет».
Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Карла Маркса, 17.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
ФОП Горпинич А. О.
 3. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 15,6 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 – ТОВ
«Машинобудівний завод «Лазер».
 4. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
66,6 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Дніпропетровський коледж технології
та дизайну».

Адреса: м. Дніпропетровськ, пров. Ушинського, 3.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПП
Кадімбекова З. О.
 5. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2.
Балансоутримувач: Університет митної справи та фінансів.
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Рогальова, 8.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
ФОП Кірнос М. В.
 6. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
68,8 м2.
Балансоутримувач: ДД УДППЗ «Укрпошта».
Адреса: Дніпропетровська обл., с. Новоолександрівка, вул. Паркова, 3б.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
ФОП Тяско І. М.
 7. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
28,35 м2.
Балансоутримувач: ДД УДППЗ «Укрпошта».
Адреса: Дніпропетровська обл., смт Томаківка, вул. Леніна, 45.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
ФОП Лавріненко І. І.
 8. Назва об’єкта: частина даху площею 37,26 м2.
Балансоутримувач: Дніпродзержинський державний технічний
університет.
Адреса: м. Дніпродзержинськ, вул. Матросова, 70.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ
«Лайфселл».
 9. Назва об’єкта: нежитлове приміщення технічного поверху
площею 12,6 м2 та частина даху площею 36,0 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Національний гірничий університет».
Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Кірова, 111б.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – Телерадіокомпанія «Авторадіо-Дніпро».
 10. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 100,0 м2.
Балансоутримувач: Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту.
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 10.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
ФОП Дронов О. П.
 11. Назва об’єкта: будівля площею 529,0 м2, будівля площею
43,6 м2 та будівля трансформаторної підстанції площею 7,5 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет».
Адреса: Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Кудашівка,
вул. Правобережна сторона, 16а.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ГО
«Центр розвитку територіальних громад».
 12. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 30,0 м2.
Балансоутримувач: Дніпропетровський регіональний центр
професійно-технічної освіти.
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Краснопільська, 8б.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ
«ПКП «Вікторія».
 13.Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2.
Балансоутримувач: Університет митної справи та фінансів.
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 2/4.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
ФОП Кірнос М. В.
 14. Назва об’єкта: майданчик площею 1 077,8 м2 та будівля
сторожки площею 15,4 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
«Авто Бізнес».
 15. Назва об’єкта: будівля площею 366,9 м2, будівля насосної
площею 21,9 м2 та погріб загальною площею 104,8 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет».
Адреса: Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Кудашівка,
вул. Правобережна сторона, 16а.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ГО
«Спілка друзів».
 16. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 8,0 м2.
Балансоутримувач: Дніпродзержинський державний технічний
університет.
Адреса: м. Дніпродзержинськ, вул. Дніпробудівська, 2.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ФОП Карпович В. І.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення
конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і
підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки;
документи, в яких зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що
підтверджують право на виконання таких робіт; письмові згоди оцінювачів,
яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими
підписами; інформацію про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають
бути завірені належним чином.
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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).
Регіональне відділення буде розглядати лише такі пропозиції учасників конкурсу, в яких термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення, архівної та адміністративно господарської
роботи за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6,
кімн. 10 до 22 квітня 2016 р.
Конкурс відбудеться у регіональному відділенні 28.04.2016 о
10.00, телефон для довідок (056) 744-11-51.

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
 Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 41,5 м2
з окремим входом першого поверху будівлі.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Донецький
відокремлений підрозділ Державної установи «Лабораторний центр
на залізничному транспорті Держсанепідслужби України» (код
за ЄДРПОУ 38547526).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Лиман,
вул. Привокзальна, 13.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна з
метою передачі його в оренду.
Замовник послуг з оцінки – РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 704-17-36, електронна адреса: fdmu14@ukr.net.
Платник робіт з оцінки – ФОП Кузьменко О. В.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016.
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 на кожен об’єкт оцінки 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).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
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 28 квітня 2016 року о 10.00 у РВ ФДМУ
по Донецькій області за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, 18,
каб. 401.
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та орга
нізаційно-документального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області
(каб. 316) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). На конверті потрібно зробити відмітку «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву
об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

ЖИТОМИРСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 Об’єкт оцінки № 1: частина нежитлового приміщення душової
площею 5,0 м2 підвалу гуртожитку № 4 (літ. А-ІХ).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. ФещенкаЧопівського, 29.
Балансоутримувач: Житомирський національний агроекологічний
університет (м. Житомир, бульв. Старий, 7).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди.
Дата оцінки: 30.04.2016.
Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Шуляр О. В.
 Об’єкт оцінки № 2: частина нежитлового приміщення пральні
площею 5,0 м2 першого поверху гуртожитку № 2 (літ. А).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. І. Франка, 6.
Балансоутримувач: Житомирський національний агроекологічний
університет (м. Житомир, бульв. Старий, 7).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Дата оцінки: 30.04.2016.
Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Шуляр О. В.
 Об’єкт оцінки № 3: частина нежитлового приміщення умивальника площею 5,0 м2 першого поверху гуртожитку № 3 (літ. А).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Пушкінська, 59.
Балансоутримувач: Житомирський національний агроекологічний
університет (м. Житомир, бульв. Старий, 7).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Дата оцінки: 30.04.2016.
Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Шуляр О. В.
 Об’єкт оцінки № 4: нежитлові приміщення площею 64,4 м2 на
першому поверсі адмінбудівлі (літ. А-2).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Бердичів,
вул. Чорновола, 9.
Балансоутримувач: Бердичівське управління Державної казначейської служби Житомирської області (Житомирська обл., м. Бердичів,
вул. Чорновола, 9).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Дата оцінки: 30.04.2016.
Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Петровський П. А.
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності –
суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними напрямами оцінки майна та спеціалізаціями
в межах цих напрямів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення
конкурсну документацію відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду

№ 30 (946)

державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за № 60/28190, яка
складається з підтвердних документів та конкурсної пропозиції претендента, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою
(додаток 3 до Положення); інформацію про претендента (додаток 4 до
Положення); інформацію щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна (додаток 2 до Положення) разом з копіями документів щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки (абзац 2 п.4 розділу 1 Положення) (за наявності); пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт
(не більше 5 календарних днів), запечатану в окремому конверті.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір
конверта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до сектору
організаційно-документального забезпечення РВ ФДМУ по Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (включно) до 17.00. На конверті потрібно зробити відмітку «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву
об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській
області за адресою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20 (тел. для довідок 42-04-18).

ЗАКАРПАТСЬКА область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення поз. 61,
62, 63 за планом загальною площею 70,9 м2 першого поверху
інженерно-лабораторного корпусу.
Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 39.
Балансоутримувач: Служба автомобільних доріг у Закарпатській
області (тел. (0312) 23-52-98).
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 «Ліга консалтинг Захід».
Балансова залишкова вартість основних засобів станом на
29.02.2016: 5 902,00 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення поз. 7 та поз.
9 загальною площею 42,18 м2 на першому поверсі будівлі їдальні
(літ. А) НПП «Синевир».
Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Міжгірський р-н,
с. Синевир, буд. № 1626.
Балансоутримувач: Національний природний парк «Синевир» (тел.
(03146) 2-76-18).
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: ФОП Субота Т. І.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: окремо розташоване нежитлове приміщення колиби-кафе загальною площею 87,67 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Міжгірський р-н,
с. Синевирська Поляна, буд. № 356в.
Балансоутримувач: Національний природний парк «Синевир» (тел.
(03146) 2-76-18).
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: ФОП Гайсак В. А.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування.
Балансова залишкова вартість основних засобів станом на
30.03.2016: 85 178,00 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190, (далі – Положення).
До участі в конкурсі 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».
Вимогами 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 встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
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 календарних днів; документів щодо практичного досвіду виконання
робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2).
Конкурсну документацію слід подавати до загального відділу РВ
ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) до 15.45 22 квітня 2016 року.
Конкурсна документація подається на кожний об’єкт окремо. На конверті слід зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у
конкурсі та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурс відбудеться 28 квітня 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: частина замощення І біля будівлі (літ.
Б-2) загальною площею 9,0 м2.
Балансоутримувач майна: Запорізька дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний
(Леніна), 6б.
Розмір земельної ділянки (ділянок)усього: 0,7195 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Запоріжжя,
просп. Соборний (Леніна), 6б.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для розташування
цеху оброблення пошти.
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: ФОП Лобко Ірина Юріївна.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі котельні (літ. Г)
площею 15,0 м2 та 1/3 частина димової металевої труби (ІІ) висотою 35,0 м.
Балансоутримувач майна: Оріхівська районна державна лікарня
ветеринарної медицини.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Оріхів,
вул. Овчаренка, 164.
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 «МТС Україна».
Дата оцінки: (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в перший поверх двоповерхової будівлі виробничих майстерень (літ. Б-2) нежитлові
приміщення, а саме: частина приміщення № 12 площею 73,1 м2,
приміщення № 15 – 44,2 м2, № 22 –15,6 м2, № 23 – 7,6 м2, № 24 –
8,1 м2, № 25 – 1,7 м2, № 26 – 1,8 м2, № 27 – 68,9 м2) загальною
площею 221,0 м2.
Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад «Запорізьке машинобудівне вище професійне училище».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 69014, м. Запоріжжя, вул. Виробнича, 15.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження
терміну дії договору оренди.
Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061)
226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66).
Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@
spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Запорізькій області.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «Новий лад».
Дата оцінки: (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 1-1, № 1-2
гаража (літ. В) загальною площею 157,18 м2.
Балансоутримувач майна: Веселівське міжрайонне управління
водного господарства.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., с. Чкалове,
вул. Чкалова, 94.
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) 226-0787 (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: Мале приватне акціонерне товариство
«Овен».
Дата оцінки: (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016.
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, зареєстрованим 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 разом із супровідним листом 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 окремо:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до
Положення); копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого
претенденту Фондом державного майна України; копії кваліфікаційних
документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення
(за наявності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення);
2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом
із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна (додаток 2 до Положення); 3) конкурсну пропозицію 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.
Документи, подані на конкурсний відбір СОД в одному конверті на
всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть. 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 22.04.2016 (включно).
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Запорізькій області
28.04.2016 о 10.00 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
№
з/п
1
2
3
4

5

6

Дата Вид варНазва об’єктів
Платник
Замовник
оцінки тості
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
Нежитлове приміщення площею 6,0 м2 за адресою: Київ- 30.04.16 Ринкова ПАТ «Держав- РВ ФДМУ
ська обл., м. Васильків, вул. Фрунзе, 36, що перебуває на
ний ощадний по Київській
балансі Київської обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта»
банк»
області
Нежитлове приміщення площею 198,0 м2 за адресою: 30.04.16 Ринкова ФОП Онопрі- РВ ФДМУ
Київська обл., м. Бровари, Промвузол, що перебуває на
єнко О. В. по Київській
балансі Казенного заводу порошкової металургії.
області
Нежитлове приміщення площею 108,0 м2 за адресою: Ки- 30.04.16 Ринкова ДП «Спек» РВ ФДМУ
ївська обл., смт Згурівка, вул. Українська, 13, що перебуває
по Київській
на балансі Київської обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта»
області
Приміщення № 279 на 2-му поверсі будівлі аеровокзалу
30.04.16 Спеці- ПП «ПАВО РВ ФДМУ
термінала «В» площею 9,9 м2 за адресою: Київська обл.,
альна ГРУП»
по Київській
області
м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
Приміщення № 51 на 4-му поверсі будівлі аеровокзалу
30.04.16 Спеці- ПП «ПАВО РВ ФДМУ
термінала «В» площею 17,9 м2 за адресою: Київська обл.,
альна ГРУП»
по Київській
області
м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
2
Нежитлове приміщення площею 19,4 м за адресою: Ки- 30.04.16 Ринкова ФОП Євту- РВ ФДМУ
ївська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 20, що перебуває
шенко Н. В. по Київській
на балансі Київської обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта»
області

⇒

13 квітня 2016 року

4
Продовження таблиці
№
Дата Вид варНазва об’єктів
Платник
Замовник
з/п
оцінки тості
7 Приміщення № 48-49, 100-103 плодоовочевої бази
31.03.16 Ринкова ТОВ «ПАК
РВ ФДМУ
з компресорною і конденсаторною (інв. № АРСЕКСПО ЛІ- по Київській
53-103004188/6, реєстровий № 24584661.1006.
ЗИНГ»
області
ЖЦНЖШИ006.6) площею 1 995,1 м2 за адресою: Київська обл., м. Славутич, вул. Ентузіастів, 7, що перебуває
на балансі ДП НАЕК «Енергоатом»
8 Частина приміщення в підвалі аеровокзалу термінала «В» 30.04.16 Ринкова ПАТ «Дата
РВ ФДМУ
площею 5,12 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль,
Груп»
по Київській
області
Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
9 Приміщення гаража (інв. № Л-372) площею 446,5 м2
30.04.16 Ринкова ТОВ «СІН- РВ ФДМУ
за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
ПОЛ»
по Київській
с. Чайка, що перебуває на балансі ДП «Чайка»
області
10 Гаражне приміщення площею 17,9 м2 за адресою: Київ- 30.04.16 Спеці- ПП «ЕЛІТ»
РВ ФДМУ
ська обл., смт Макарів, вул. Фрунзе, 26, що перебуває
альна
по Київській
на балансі Управління державної казначейської служби
області
України у Макарівському районі Київської області
2
11 Нежитлові приміщення загальною площею 827,8 м ,
30.04.16 Ринкова ТОВ «Монте РВ ФДМУ
у тому числі: частина конференц-комплексу ЦППК на
Крісто»
по Київській
3-му поверсі площею 148,3 м2, частина конференцобласті
комплексу ЦППК на 1-му поверсі площею 48,3 м2, частина конференц-комплексу ЦППК на 2-му поверсі площею
313,2 м2, частина юридичного корпусу на 1-му поверсі
площею 100,1 м2, частина учбового корпусу факультету
податкової міліції на 3-му поверсі площею 51,5 м2, підвалкафе площею 166,4 м2 за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Університетська, 31, що перебувають на балансі
Університету Державної фіскальної служби України

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 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 по кожному об’єкту окремо у запечатаному конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим
зазначенням об’єкта, на який подається конкурсна документація, що
містяться в конверті, до відділу кадрової роботи та організаційнодокументального забезпечення РВ ФДМУ по Київській області не пізніше, ніж за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно), за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 15, кімн. 613.
Конкурс відбудеться 28.04.2016 за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15 (РВ ФДМУ по Київській області) об 11.00, 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: державне нерухоме майно загальною
площею 3,0 м2 (3 частини по 1,0 м2 ) на першому поверсі будівлі під
літ. «Б-3». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська,
168. Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила
Галицького». 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, вул. Любінська, 168. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Жаровська Л. М.
 2. Назва об’єкта оцінки: приміщення № 80, 81, 85 загальною
площею 100,4 м2 в адміністративно-побутовому корпусі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Наукова,7. Балансоутримувач: ДП «Дослідний завод «Хвиля». 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. Наукова, 7. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.01.2016 (орієнтовно). Платник робіт
з оцінки – ПП НВП «Завод техніки зв’язку і автоматики».
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
4,0 м2 на першому поверсі корпусу патологічної анатомії. Місце
знаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пекарська, 52. Балансоутримувач: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. 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, вул. Пекарська, 52. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Гуменчук О. М.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною
площею 80,9 м2 на першому поверсі 2-4-поверхової будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Винниченка, 30. Балансоутримувач: ДП «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних
і управляючих систем». 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, вул. Винниченка, 30. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.04.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Громадська організація «Музичний Світ».
 5. Назва об’єкта оцінки: частина даху адмінбудівлі лабораторного корпусу площею 48,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Свєнціцького, 2. Балансоутримувач: Відокремлений
підрозділ «Західна електроенергетична система» ДП «Національна
енергетична компанія «Укренерго». 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
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з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Свєнціцького, 2. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».
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 встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
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 слід зробити відмітку
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00
через 14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою:
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше
ніж за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для
довідок: (032) 261-62-14, 261-62-04.
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: нежитлове вбудоване приміщення
№ 17 площею 96,8 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська
обл., м. Червоноград, вул. Стуса, 3. Балансоутримувач: ВПУ № 11 м.
Червонограда. 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: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Стуса, 3. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.03.2016 (орієнтовно). Платник робіт
з оцінки – ФОП Роль Г. М.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 57 площею
3,8 м2 на 2-му поверсі 6-поверхової будівлі гуртожитку (літ. А-6).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Зелена, 96. Балансоутримувач: Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка.
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. Зелена, 96. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2016
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Андросюк О. Р.
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення
№ 52 площею 33,0 м2 на першому поверсі в адміністративногосподарській частині чотириповерхової будівлі. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Л. Українки, 1. Балансоутримувач: Національний академічний український драматичний театр ім. М. Заньковецької. 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. Л. Українки, 1. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2016
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Гумецький А. Р.
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 встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
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 слід зробити відмітку
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00
через 14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою:
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше
ніж за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для
довідок: (032) 261-62-14, 261-62-04.

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності
 1. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 (балансоутримувач – Сумський будівельний коледж).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Петропавлівська, 108.
Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2016.
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 «Державний ощадний банк
України».
 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 7,1 м2 (балансоутримувач – Державна фіскальна служба України,
оперативне управління (користування) Сумська митниця ДФС).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., Глухівський р-н,
траса Кіпті – Глухів – Бачівськ, 242 км + 516 м, МАПП «Бачівськ».

Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду.
Балансова залишкова вартість нежитлового приміщення станом
на 31.03.2016 – 26 751,00 грн. Розмір земельних ділянок, усього –
54 214,00 м2. Місце розташування земельних ділянок: Сумська обл.,
Глухівський р-н, Cопицька с/р. Цільове призначення земельних ділянок – для громадського призначення (обслуговування міжнародних
пунктів пропуску «Бачівськ» та «Катеринівка»). Правовий режим земельних ділянок – державна власність. Нормативна грошова оцінка
земельних ділянок – 318 713,30 грн (довідка від 26.01.2016).
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2016.
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 «САЙРУС-ГРУП».
 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 367,0 м2 (балансоутримувач – Державний професійнотехнічний навчальний заклад «Сумський центр професійно-технічної
освіти з дизайну та сфери послуг»).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Курська, 139.
Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору
оренди.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2016.
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 Лукаш Є. М.
 4. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлових підвальних приміщень загальною площею 40,8 м2 (балансоутримувач –
Сумська дирекція Українського державного підприємства поштового
зв’язку «Укрпошта»).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., смт Недригайлів,
вул. Комінтерна, 8.
Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору
оренди.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2016.
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 Паращенко Н. С.
 5. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 18,1 м2 (балансоутримувач – Державне підприємство «Сумська
біологічна фабрика»).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Гамалія, 25.
Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору
оренди.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2016.
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 Клименко Л. О.
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.
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».
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 встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається до конкурсної комісії разом із
супровідним листом.
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 для довідок (0542) 36-23-87.
Конкурс відбудеться 27 квітня 2016 року о 10.00 за адресою:
м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 5.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 21 квітня 2016
року (включно).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів
 1. Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху (1-38,
1-39) загальною площею 48,7 м2 будівлі Ратуша, 1811, пам’ятки
архітектури національного значення, охоронний номер 638, що перебуває на балансі Державного історико-архітектурного заповідника у м.
Бережани. Місцезнаходження об’єкта оцінки: пл. Ринок, 1, м. Бережани,
Бережанський р-н, Тернопільська обл. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою
передачі в оренду регіональним відділенням. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77, 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: Бережанська міська громадська організація «Рідне місто». Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 31.01.2016: 4 157,03 грн. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина площадки з асфальтним покриттям площею 330,0 м2, що перебуває на балансі Тернопільського управління водних ресурсів. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул.
Текстильна, 30а, м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду регіональним відділенням. Телефон замовника конкурсу
(0352) 52-73-77, 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: ТОВ «Саната Т». Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки
станом на 01.01.2016: 7 264,00 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016.
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, виданих 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 кожен об’єкт оцінки
окремо (на конверті потрібно 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); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11
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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) 52-66-84, 52-66-85.
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.

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору
оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
№
ПлоБалансоу- Платник робіт Дата
Назва об’єкта оцінки
Адреса об’єкта оцінки
з/п
ща, м2
тримувач
з оцінки
оцінки
1 Частина нежитлових приміщень 15,5 Черкаська обл., м. Кор ЧД УДППЗ ФОП Ялин- 31.03.16
другого поверху двоповерхової
сунь-Шевченківський, «Укрпошта» ська А. С.
будівлі центру поштового зв’язку
вул. Шевченка, 35

 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
№
з/п Назва об’єкта оцінки
1 Частина нежитлового
приміщення гуртожитку № 2
2 Нежитлова будівля хімічного відділу з прибудовами та підвалом «літ. И»

Пло- Адреса об’єкта
Балансоутримувач
ща, м2
оцінки
27,8 м. Черкаси,
Черкаський національвул. Хрещатик, 53 ний університет імені
Богдана Хмельницького
86,7 Черкаська обл.,
Уманська районна
м. Умань,
державна лікарня ветевул. Пушкіна, 21б ринарної медицини

Платник ро- Дата
біт з оцінки оцінки
ФОП Ляшен- 30.04.16
ко В. М.
ФОП Задо- 30.04.16
рожній О. А.

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 (додаток 4); 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: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email:
dak_71@ spfu.gov.ua.
Останній день подання заяв – 22 квітня 2016 року.
Конкурс відбудеться 28 квітня 2016 року о 10.00 у РВ ФДМУ
по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000, 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
27,5 м2 четвертого поверху (кімн. № 411 та частина кімн. № 408)
дев’ятиповерхової адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Чернігівський державний
центр науки, інновацій та інформатизації». Місцезнаходження об’єкта:
м. Чернігів, вул. П’ятницька, 39. Платник робіт з оцінки – ТОВ «Сперотек
Україна». Замовник робіт з оцінки – Державне підприємство «Чернігівський державний центр науки, інновацій та інформатизації» (14000,
м. Чернігів, вул. П’ятницька, 39). Телефони замовника конкурсу: (0462)
67-61-10, 67-62-31. Телефакс замовника конкурсу (0462) 67-63-36.
Електронна адреса замовника конкурсу:cntei@cntei.info.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
площею 18,6 м2 на 8-му поверсі восьмиповерхового блоку адмін
будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський філіал Державного підприємства «Державний науково-дослідний
та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, просп. Миру, 21а. Платник
робіт з оцінки – ПрАТ «МТС Україна».

 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею
81,0 м2 першого поверху двоповерхової будівлі. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Філія «Військторг» Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта: 14029, м. Чернігів, вул. Авіаторів, 19. Платник робіт з оцінки – ФОП Климіша Р. Л.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
30,8 м2 першого поверху будівлі навчального корпусу. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДНЗ «Ніжинський професійний аграрний ліцей». Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська
обл., м. Ніжин, вул. Незалежності, 42. Платник робіт з оцінки – ТОВ
«Інженерний центр «Імпульс»
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
площею 5,48 м2 на першому поверсі чотириповерхової будівлі
учбового корпусу № 2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Ніжинський державний університет імені М. Гоголя. Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Кропив’янського,
2. Платник робіт з оцінки – ФОП Кузнєцова Л. А.
 6. Назва об’єкта оцінки: площадка для розміщення прий
мально-передавального обладнання 1 оператора (1/5 частина
башти радіорелейної лінії зв’язку). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Відокремлений підрозділ «Атомремонтсервіс» ДП
«НАЕК «Енергоатом». Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська обл.,
Чернігівський р-н, с. Пакуль, вул. Чернігівська, 28. Платник робіт з
оцінки – ПрАТ «МТС Україна».
 7. Назва об’єкта оцінки: приміщення площею 132,2 м2 у будівлі навчально-лабораторного корпусу автодрому. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Прилуцький професійний ліцей
Чернігівської області. Місцезнаходження об’єкта: 1,4-й км автодороги
районного значення загального користування Білещина-Замістя на
території Замостянської сільської ради Прилуцького району. Платник
робіт з оцінки – ФОП Нестеренко Р. В.
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. Мета проведення
оцінки: визначення відновної вартості для цілей оренди.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2016.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190, (далі – Положення).
До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких 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 встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
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 конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою погодження договору
оренди (за заявою від сторонньої організації).
№
Назва об’єкта оцінки
Площа, м2
з/п
1 Частина нежитлового
1,0
приміщення
2 Частина нежитлового
1,0
приміщення
3 Частина нежитлового
1,0
приміщення
4 Частина нежитлового
1,0
приміщення
5 Частина нежитлового
1,0
приміщення
6 Частина нежитлового
1,0
приміщення
7 Частина нежитлового
1,0
приміщення
8 Частина даху та техніч6,0
ного поверху
(у т. ч. 3,0 та 3,0)

Адреса об’єкта оцінки

Балансоутримувач

м. Київ, вул. Липська, 11
м. Київ, вул. Липська, 11
м. Київ, вул. Липська, 11
м. Київ, вул. Липська, 11
м. Київ, вул. Кості Гордієнка, 8е
м. Київ, вул. Героїв Сталінграда, 20а
м. Бровари, вул. 1
Травня, 27б
м. Київ, просп. Валерія
Лобановського, 51

Військово-медичне
управління СБУ
Військово-медичне
управління СБУ
Військово-медичне
управління СБУ
Військово-медичне
управління СБУ
Військово-медичне
управління СБУ
Військово-медичне
управління СБУ
Військово-медичне
управління СБУ
ДП «НДІБВ»

Орієнтовна
дата оцінки
31.03.16

Назва об’єкта
оцінки

Площа, м2

1 Нежитлове при178,5
міщення
2 Частина нежитло140,4
вого приміщення
3 Частина нежитло27,3
вого приміщення
4 Частина нежитло209,9
вого приміщення
5 Нежитлове при175,2
міщення
6 Нежитлове при20,3
міщення
7 Частина даху та
6,0
технічного по(у т. ч. 1,5
верху
та 4,5)

Адреса об’єкта
оцінки

8 Нежитлове приміщення
9 Нежитлове приміщення
10 Нежитлове приміщення

Площа,
855,0
39,5
625,0

м2

Адреса об’єкта
оцінки

Балансоутримувач

м. Київ, вул. Велика
Васильківська, 55
м. Київ, вул. Політехнічна, 37
м. Київ, просп.
Валерія Лобановського, 51

ДП НСК «Олімпійський»
Національний технічний університет
України «КПІ»
ДП «НДІБВ»

Орієнтовна дата
оцінки
31.03.16
31.03.16
31.03.16

 3. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
№ Назва об’єкта
з/п
оцінки
1 Нежитлове приміщення
2 Нерухоме майно
3 Нежитлове приміщення
4 Нерухоме майно
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 Частина нерухомого майна
13 Частина нежитлового приміщення
14 Частина нежитлового приміщення
15 Нерухоме майно

ПлоАдреса об’єкта
ща, м2
оцінки
255,0 м. Київ, пров. Кустанайський, 5
24,3 м. Київ, просп. Московський, 19
213,2 м. Київ, вул. С. Перовської, 10
1 139,5 м. Київ, вул. Полярна, 12
6,0 м. Київ, просп. Перемоги, 37
12,5 м. Київ, вул. Борщагівська, 115/3
54,1 м. Київ, вул. Василя
Верховинця, 3

Дата
Балансоутримувач
оцінки
Національний університет фізичного ви- 30.04.16
ховання і спорту України
ДП «Спеціалізована медико-санітарна
29.02.16
частина № 18 МОЗ України»
ДГП «Укргеофізика»
31.01.16

ДП Поліграфічний комбінат «Україна» по 29.02.16
виготовленню цінних паперів
Національний технічний університет
31.03.16
України «КПІ»
Національний технічний університет
31.01.16
України «КПІ»
Економічний коледж ДВНЗ «Київський
31.03.16
національний економічний університет
ім. В. Гетьмана»
34,0 м. Київ, просп. Пе- НТУУ «Київський політехнічний інститут» 29.02.16
ремоги, 37
3,0 м. Київ, вул. Героїв Національний університет біоресурсів і 31.03.16
Оборони, 11
природокористування України
2,0 м. Київ, вул. Пол- Національний університет біоресурсів і 31.03.16
ковника Потєхіна, 16 природокористування України
3,0 м. Київ, вул. Героїв Національний університет біоресурсів і 31.03.16
Оборони, 12в
природокористування України
3,0 м. Київ, вул. Іллін- Національний університет «Києво29.02.16
ська, 9
Могилянська академія»
1,0 м. Київ, вул. Героїв Національний університет біоресурсів і 30.04.16
Оборони, 13
природокористування України
1,0 м. Київ, вул. Героїв Національний університет біоресурсів і 30.04.16
Оборони, 17
природокористування України
414,0 м. Київ, просп. Ака- Український науково-дослідний інститут 31.05.16
деміка Палладіна, 46 нафтопереробної промисловості «Масма»

Конкурси відбудуться 16 травня 2016 р. о 15.00 у РВ ФДМУ
по м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для
довідок 281-00-32.
Документи приймаються до 17.00 10 травня 2016 р. за адресою:
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-32.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному
конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті,
на кожний об’єкт оцінки окремо. Претенденти, що подали документи
на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі в
конкурсному відборі СОД допущені не будуть.
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, який відбудеться 16 травня 2016 р.».
Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть 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 конкурсах 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 конкурсах (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 встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Продовження рубрики на стор. 7

31.03.16

фдму повідомляє

31.03.16
31.03.16
31.03.16
31.03.16
31.03.16

Балансоутримувач

м. Київ, пл. Спортивна, 1
м. Київ, вул. Казимира Малевича, 84
м. Київ, бульв. Л.
Українки, 26
м. Київ, вул. Костянтинівська, 68
м. Київ, вул. Червоноармійська, 69
м. Київ, вул. Стрітенська, 7/9
м. Київ, бульв.
Дружби Народів, 28

Назва об’єкта
оцінки

31.03.16

 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
№
з/п

Продовження таблиці
№
з/п

ДП «Палац спорту»
Український державний науководослідний інститут «Ресурс»
ДП «Український інститут інженернотехнічних розвідувань для будівництва»
ДП «УНД і ПК інститут будівельних
матеріалів та виробів «НДІБМВ»
ДП «Українське державне аерогеодезичне підприємство»
Національна дитяча спеціалізована
лікарня «Охматдит»
Міністерство економічного розвитку і
торгівлі України

Орієнтовна дата
оцінки
31.03.16
31.03.16
31.03.16
31.03.16
31.03.16
31.03.16
31.03.16

Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Київській області
(м. Київ, вул. С. Петлюри, 15, кімн. 601)
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення вакантних посад провідного спеціаліста
та спеціаліста І категорії юридичного відділу
Вимоги до кандидатів: громадянство України; вільне володіння державною мовою; вища освіта за освітньо-кваліфікаційним
рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом на державній службі або стаж роботи в інших сферах згідно з типовими
професійно-кваліфікаційними характеристиками посад державних службовців.
Детальна інформація про вимоги до кандидатів розміщена
на офіційному сайті: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl/
region-careers.html в розділі «Вакансії».
Для участі в конкурсі подаються: заява про участь у конкурсі;
дві фотокартки 4х6 см; особова картка П-2ДС з відповідними додатками; копія документа, що посвідчує особу; копії документів
про освіту; декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру за 2015 рік; копія військового квитка.
Документи приймаються протягом 30 календарних днів
з дня опублікування цього оголошення.
Додаткові відомості про умови конкурсу можна отримати за
тел. (044) 200-25-35.

оренд а
Департамент орендних відносин, т. 200-34-39

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ВОЛИНСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Волинській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу управління

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

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви на оренду
найменування

реєстровий номер
майна

місцезнаходження

1 Державне агентство лісових
ресурсів України

00991503, Державне підприємство «Ратнівське лісомисливське
господарство», 44100, Волинська обл., смт Ратне, вул. Б. Хмельницького, 67, тел.: (03366) 2-14-50,2-15-43

Лісопильний цех

0099153.9.АААДГА520

44100, Волинська обл., смт Ратне,
вул. Гранична, 31

2 Державне агентство лісових
ресурсів України

13354633, Державне підприємство «Старовижівський лісгосп»,
44400, Волинська обл., смт Стара Вижівка, вул. Незалежності, 66,
тел.: (03346) 2-15-34, 3-02-04

Частина магазинубару «Діброва»
літ. А-1

13354633.1.АААДГА542 44442, Волинська обл., с. Сереховичі,
вул. Ярощука, 2а

загальна вартість майна за не- максимально можплоща, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди

мета використання

377,4

146 134,00

2 роки 364 дні

Виробництво щитів з деревних відходів

101,5

123 983,00

2 роки 364 дні

Розміщення торговельного об’єкта з продажу
непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9,
кімн. 807, РВ ФДМУ по Волинській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше
заяв на 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».

№ 30 (946)

13 квітня 2016 року

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

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
Державне космічне агентство України
14313369, ДП «Дніпровський проектний інститут»,
м. Дніпропетровськ, вул. Театральна, 6, тел. (066) 407-80-13
Міністерство регіонального розвитку, будівництва 02497789, ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект», м. Дніпропетровськ,
та житлово-комунального господарства України
вул. Набережна Леніна, 29, тел. (056) 745-01-12
Міністерство регіонального розвитку, будівництва 02497789, ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект», м. Дніпропетровськ,
та житлово-комунального господарства України вул. Набережна Леніна, 29, тел. (056) 745-01-12
Міністерство освіти і науки України
02070772, ДВНЗ «Придніпровська державна академія
будівництва та архітектури», 49600, м. Дніпропетровськ,
вул. Чернишевського, 24а, тел.: (056) 745-23-72, 47-07-88
Міністерство освіти і науки України
2070743, ДВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, просп. Карла Маркса, 19, тел. (056) 744-62-19
Назва органу управління

6 Міністерство внутрішніх справ України

8571446, Дніпропетровський державний університет
внутрішніх справ, м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 26,
тел. (056) 377-34-80

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можплоща, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
Нежитлове вбудоИМЕГРП053
м. Дніпропетровськ, вул. Те46,7;
673 310,00
2 роки 11 місяців
ване приміщення
атральна, 6
20,3
Нежитлове вбудо- № 02497789.7.ДБЕЦРЕ869 м. Дніпропетровськ,
12,7
133 452,00
2 роки 11 місяців
ване приміщення
вул. Набережна Леніна, 29
Нежитлове вбудо- № 02497789.7.ДБЕЦРЕ869 м. Дніпропетровськ,
56,7
580 515,00
2 роки 11 місяців
ване приміщення
вул. Набережна Леніна, 29
Нежитлові вбудо- 02070772.1.ПЮФЧРЛ064 м. Дніпропетровськ,
45,7
327 959,00
2 роки 11 місяців
вані приміщення
вул. Жуковського, 6а
найменування

Частини нежитлових вбудованих
приміщень
Частина нежитлового вбудованого
приміщення

реєстровий номер майна

02070743.2.ЮПЛИХА 059;
02070743.2.ЮПЛИХА 060;
02070743.2.ЮПЛИХА 065;
02070743.2.ЮПЛИХА 066
Інформація відсутня

місцезнаходження

м. Дніпропетровськ, просп.
Карла Маркса, 19, (корп.
№ 2, № 3, № 7, №10)
м. Дніпропетровськ, просп.
Гагаріна, 26

1,5;
1,5;
1,5;
1,5
2,0

20 018,00;
20 018,00;
20 018,00;
20 018,00
24 529,00

2 роки 11 місяців

2 роки 11 місяців

мета використання
Розміщення магазинів-складів;
розміщення офіса
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює проектні, проектно-вишукувальні роботи
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює проектні, проектно-вишукувальні роботи
Розміщення громадського організації на
площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності
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».

ДОНЕЦЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Донецькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можмісцезнаходження
мета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство освіти 38177113, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Нежитлове приміщення 1-го поверху (82,3 м2) та нежитлове 38177113.1. РЛФФИУ014 Донецька обл., м. Слов’янськ,
163,2
362 988,00
2 роки 360 днів Розміщення курсів з наі науки України
84116, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Г. Батюка, 19
приміщення 3-го поверху (80,9 м2) навчального корпусу № 3
вул. Добровольського, 1
станом на 31.12.2015
вчання водіїв автомобілів

№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18, РВ ФДМУ по Донецькій області.
Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місця знаходження 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». За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (057) 704-17-36.

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

Назва органу
управління

1 Міністерство
інфраструктури
України
2 Міністерство
охорони здоров’я
України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний
телефон)
22336769, Львівська дирекція УДППЗ «Укрпошта», 79000,
м. Львів, вул. Словацького, 1, тел. (032) 276-48-26
02010793, Львівський національний медичний університет
імені Данила Галицького, 79010, м. Львів, вул. Пекарська,
69, тел. (032) 260-30-66

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можмісцезнаходження
мета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
21560045.1400.АААЖЕЕ404 Львівська обл., смт Івано61,0
427 700,00
1 рік
Розміщення офіса
Франкове, вул. Львівська, 32
станом на 31.01.2016

найменування

реєстровий номер майна

Нежитлові приміщення № 36 (2,3 м2); № 37 (13,4 м2); № 44
(11,6 м2); № 45 (11,3 м2); № 46 (11,3 м2); № 47 (11,1 м2)
на третьому поверсі будівлі
Частина нежитлового приміщення у холі 1-го поверху гур- ЄРОДВ 02010793.1.ААААЛБ167 м. Львів, вул. Студентська, 2
тожитку № 6 ЛНМУ імені Данила Галицького

1,0

15 300,00
станом на 31.01.2016

2 роки 11 місяців

Розміщення торговельних
автоматів, що відпускають
продовольчі товари

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

ПОЛТАВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Полтавській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можмета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство освіти
00493014, Полтавська державна аграрна академія, вул. Г. Сковороди, Нежитлове приміщення на
00493014.1.БЕШСНП7018 вул. Г. Сковороди, 1/3, м. Полтава
55,8
340 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення буфету у навчальному заі науки України
1/3, м. Полтава, 36003, тел. (05322) 7-21-02
1-му поверсі гуртожитку № 1
кладі
2 Державна служба геоло- 01432032, Український державний геологорозвідувальний інститут,
Частина дворового май01432032.7.РФШЮМС100 вул. Фрунзе, 149, м. Полтава
24,0
12 000,00
2 роки 11 місяців Здійснення роздрібної торгівлі хлібобугії та надр України
вул. Автозаводська, 78а, м. Київ, 04111, тел. (044) 430-70-24
данчика
лочними та кондитерськими виробами
3 Державна фіскальна
39740766, Миргородська об’єднана державна податкова інспекція Го- Нежитлове приміщення
39292197.265.АААДЕД299 вул. Леніна, 3, смт Велика Багачка, Пол64,0
136 100,00
2 роки 11 місяців Офіс
служба України
ловного управління ДФС у Полтавській області, вул. Кашинського, 26,
тавська область
м. Миргород, Полтавська область, 37600, тел. (05355) 5-31-52
4 Державне агентство
01033705, Новосанжарське МУВГ, пров. Слюсарний, 3, смт Нові Сан- Частина гаража
01033705.209.АААБГА592 вул. Леніна, 1, с. Нехвороща, Новосан80,0
41 700,00
2 роки 11 місяців Інше використання державного майна
водних ресурсів України жари, Полтавська область, 39300, тел. 3-16-81
жарський р-н, Полтавська область
(гараж)

№
Назва органу управління
з/п

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, 4-й поверх, кімн.
415. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець
оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

СУМСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Сумській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон) найменування реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн
1 Державна служба 02362227, Головне управління статистики у Сумській області,
Нежитлове
02362227.1.АААДЕЖ234 Сумська обл., м. Ромни,
10,7
24 570,00
статистики України 40481, м. Суми, вул. Супруна, 16, тел. (0542) 25-21-18
приміщення
1-й пров. Гетьмана Мазепи, 1
станом на 31.01.2016

максимально можливий строк оренди
2 роки 364 дні

мета використання
Розміщення офісного приміщення

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

ХАРКІВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Харківській 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 космічне 14309830, ДП науково-дослідний і проектний інститут «СОЮЗ»,
агентство України 61648, м. Харків, просп. Гагаріна, 168, тел.: (057) 252-70-15,
51-40-66
2 Міністерство освіти 02071180, Національний технічний університет «Харківський
і науки України
політехнічний інститут», 61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21, тел.:
(057) 707-66-00, 707-66-01

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
місцезнахозагальна вартість майна за незалеж- максимально можмайна
дження
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн ливий строк оренди
Нежитлові приміщення – кімн. 127 –130 на 1-му поверсі 13ДИННГВ 007
м. Харків,
60,0
202 380,71
1 рік
поверхової будівлі лабораторно-конструкторського корпусу, інв.
просп. Гагаріна,
№ 10002, літ. А-13
168
Частина поверхні даху (14,0 м2) та частина технічного поверху (7,0 м2) 02071180.1.ДВГЛЛД170 м. Харків,
21,0
62 700,00
1 рік
4-поверхової будівлі навчального корпусу Комп’ютерно-технологічного
вул. Красіна, 4
коледжу, інв. № 1031000193, літ. А-4
найменування

мета використання
Розміщення обладнання для
пошиття одягу (цех)
Розміщення обладнання
базової станції мобільного
зв’язку

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів (обов’язково вказати поштову адресу з індексом заявника, дату та номер газети «Відомості приватизації», в якій опублікована інформація про об’єкт
оренди) приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18, 3-й поверх, кімн. 308, РВ ФДМУ по Харківській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна». За додатковою інформацією слід звертатися у робочі дні та години у відділ оренди РВ ФДМУ по Харківській області (4-й поверх, кімн. 413 або за тел. 705-18-59).

ЧЕРКАСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
місцезнахозагальна вартість майна за неза- максимально можмета використання
номер майна
дження
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Українська державна буді- 31782788, Черкаське державне житлово-побутове підприємство «Житло- Частина холу (4,0 м2) та площі
–
просп. Хіміків,
4,5
15 000,00
1 рік
Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім
вельна корпорація «Укрбуд» сервіс», вул. В’ячеслава Чорновола, 261/1, м. Черкаси, тел. 64-72-30
спільного користування (0,5 м2)
50, м. Черкаси
товарів підакцизної групи, та використання площ спільного користування

№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 307, м. Черкаси, тел. 37-34-48, 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».

м. КИЇВ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по м. Києву про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу управління
з/п
1 Державна служба геології
та надр України
2 Державна служба України
з надзвичайних ситуацій

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

найменування

14308279, Казенне підприємство «Кіровгеологія», 01103, м. Киев, Нерухоме майно – окремо розтавул. Кіквідзе, 8/9, тел. (044) 285-06-33
шована одноповерхова будівля
38537963, Головне управління ДСНС України у Київській області,
Нерухоме майно
04071, м. Київ, Межигірська, 8, тел.: 425-43-15, 417-64-66

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
місцезнаходження загальна вартість майна за незалеж- максимально можлимета використання
об’єкта оренди площа, м2
ною оцінкою, грн
вий строк оренди
14308279.1201.ВТМНРБ101 01103, м. Киев,
48,2
548 380,00
2 роки 11 місяців Розміщення магазину-складу
вул. Кіквідзе, 8/9
станом на 31.01.2016
38537963.1.ААААЖА513 м. Київ, Межигір2,0
222 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення оператора телекомунікацій, який наська, 8
станом на 31.10.2015
дає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку
реєстровий номер майна

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

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про проведення конкурсу
з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону
на право оренди державного майна
 1. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме
майно – частина нежитлового приміщення на першому поверсі навчального корпусу № 1площею 1,0 м2 (р/н 02125289.1.ЕТСОЦС004)
за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 73, що перебуває на
балансі Київського національного лінгвістичного університету.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31.12.2015 становить 16 148,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство
освіти і науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні
індекси інфляції. На період 2016 рік орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції відповідно до пункту 9 розділу
«Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» № 928-VIII від 25 грудня 2015 р.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – грудень 2015 р.
становить 538,27 грн без урахування ПДВ; мета використання:
розміщення платіжного термінала (орендна ставка 40 %); найбільший
запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах початковою орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди
відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди;
строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди
та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому
санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати
орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу,
здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем
конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику оцінки (за
наявності підтвердних документів); на підтвердження зобов’язання і
на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної
плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за
місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню
в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна;
укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про
відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця
після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на
суму, не меншу, ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю
копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового
платежу; на момент укладення договору оренди переможець конкурсу
зобов’язаний надати узгоджений висновок балансоутримувача – Національного авіаційного університету та орендаря щодо стану майна;
переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі
свого боку проект договору оренди.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 50 %
початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна
плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 12.20 на 21-й календарний день після дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв.
Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладення договорів оренди державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел.
(044) 281-00-22.
 2. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме
майно – частина нежитлового приміщення площею 1,0 м2 на першому поверсі будівлі гуртожитку № 6 (р/н 01132330.1.КАТГНП029)
за адресою: м. Київ, вул. Ніжинська, 14, що перебуває на балансі Національного авіаційного університету.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 30.11.2015 становить 9 540,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство
освіти і науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні
індекси інфляції. На період 2016 рік орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції відповідно до пункту 9 розділу
«Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» № 928-VIII від 25 грудня 2015 р.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – грудень 2015 р.
становить 320,23 грн без урахування ПДВ; мета використання:
розміщення платіжного термінала (орендна ставка 40 %); найбільший
запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах початковою орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди
відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди;
строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди
та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому
санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати
орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу,
здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем
конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику оцінки (за

наявності підтвердних документів); на підтвердження зобов’язання і
на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної
плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за
місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню
в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна;
укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про
відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця
після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на
суму, не меншу, ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю
копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового
платежу; на момент укладення договору оренди переможець конкурсу
зобов’язаний надати узгоджений висновок балансоутримувача – Національного авіаційного університету та орендаря щодо стану майна;
переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі
свого боку проект договору оренди.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 50 %
початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна
плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 12.50 на 21-й календарний день після дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв.
Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладення договорів оренди державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел.
(044) 281-00-22.
 3. Назва об’єкта та його місцезнаходження: нерухоме майно – частина нежитлового приміщення площею 1,0 м2 на першому поверсі будівлі гуртожитку № 8 (р/н 01132330.1.КАТГНП031)
за адресою: м. Київ, вул. Ніжинська, 29б, що перебуває на балансі Національного авіаційного університету.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 30.11.2015 без урахування ПДВ становить 12 740,00 грн.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство
освіти і науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні
індекси інфляції. На період 2016 рік орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції відповідно до пункту 9 розділу
«Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» № 928-VIII від 25 грудня 2015 р.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – грудень 2015 р.
становить 427,64 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення платіжного термінала (орендна ставка 40 %); найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного
об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах початковою орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його
цільового призначення та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 11
місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу права власності
на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати
майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами
пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані,
не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки;
компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди
платнику оцінки (за наявності підтвердних документів); на підтвердження
зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу
повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної
орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця з моменту
підписання договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в
рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та
надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після укладення
договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу, ніж
його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку, на користь
балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент укладення
договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений
висновок балансоутримувача – Національного авіаційного університету та
орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу після отримання від
орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає
йому підписаний зі свого боку проект договору оренди.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 50 %
початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна
плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 12.40 на 21-й календарний день після дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв.
Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел.
(044) 281-00-22.
 4. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме
майно – частина нежитлового приміщення площею 1,0 м2 на першому поверсі будівлі гуртожитку № 12 (р/н 01132330.1.КАТГНП035)
за адресою: м. Київ, вул. Ніжинська, 29є, що перебуває на балансі Національного авіаційного університету.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 30.11.2015 становить 12 740,00 грн. без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство
освіти і науки України.

У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні
індекси інфляції. На період 2016 рік орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції відповідно до пункту 9 розділу
«Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» № 928-VIII від 25 грудня 2015 р.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – грудень 2015 р.
становить 427,64 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення платіжного термінала (орендна ставка 40 %); найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного
об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах початковою орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його
цільового призначення та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки
11 місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження
орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному
стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням
нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта
оренди платнику оцінки (за наявності підтвердних документів); на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець
конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми
місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного
казначейства за місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця
з моменту підписання договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання
майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору
про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця
після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на
суму, не меншу, ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю
копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового
платежу; на момент укладення договору оренди переможець конкурсу
зобов’язаний надати узгоджений висновок балансоутримувача – Національного авіаційного університету та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору
оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку
проект договору оренди.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 50 %
початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна
плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 12.30 на 21-й календарний день після дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв.
Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел.
(044) 281-00-22.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії матеріали (для об’єктів 1 – 4):
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію
про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження
представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові
результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської
заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що
стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію
виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної
особи – платника єдиного податку;
додаткові пропозиції до договору оренди;
завірену належним чином копію відповідної ліцензії на здіснення
грошових переказів або завірену належним чином копію укладеного з
банком агентського договору з метою отримання права приймати від
імені банку платежі від населення.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають
відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та
чинному законодавству України.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 робочих
дні до дати проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (кімн. 107)
за адресою: 01032, м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву
в конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника
конкурсу (для фізичних осіб за наявності), із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса, площа, балансоутримувач).
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені
особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру
орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому
конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників
конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної
плати завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки
конкурсу на право оренди нерухомого
державного майна, що відбувся 06.04.2016
Переможцем конкурсу на право оренди державного майна – нежитлового приміщення – частини кімн. 6 (аудиторія 17А) корпусу «А-6» на
1-му поверсі 6-поверхової нежитлової будівлі, інв. № 10310001, літ. А-6,
загальною площею 12,02 м2 за адресою: м. Харків, просп. Московський,
75, що перебуває на балансі Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при
Президентові України, визнано ФОП Литвиненко С. А.

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 – 5

Підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 23.02.2016
1. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
16,1 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 24а. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Переможець – ПП «ЦНЕ «Гарант». Вартість роботи – 1500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
2. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 161,2 м2.
Балансоутримувач: ДЗ «Спеціалізована медико-санітірна частина № 7 МОЗУ».
Адреса: м. Павлоград, вул. Нова, 1а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ПП «ЦНЕ «Гарант».
Вартість роботи – 1 650,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
3. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2.
Балансоутримувач: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ.
Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 26. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ПП «ЦНЕ «Гарант». Вартість роботи – 1 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
4. Назва об’єкта: частини нежитлових вбудованих приміщень площею 6,0 м2.
Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова».
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Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Титова, 29. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ПП «ЦНЕ «Гарант». Вартість роботи – 1 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
5. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 143,0 м2.
Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова».
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Криворізька, 1. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ПП «ЦНЕ «Гарант». Вартість роботи – 1 550,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
6. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
4,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса:
м. Кривий Ріг, вул. ХХІІ Партз’їзду, 11. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е.
Вартість роботи – 650,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
7. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 63,2 м2.
Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова».
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Д. Кедріна, 51а. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Експерт
Сервіс». Вартість роботи – 1 550,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
8. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 4,0 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Національний гірничий університет». Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. К. Маркса, 19. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ПП «ЦНЕ «Гарант». Вартість
роботи – 1 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
9.Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 110,5 м2.
Балансоутримувач: ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод». Адреса: м. Павлоград, вул. Заводська, 53. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта

оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ПП «ЦНЕ «Гарант». Вартість
роботи – 1 750,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
10. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 70,0 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 44. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Експерт Сервіс». Вартість роботи – 1 550,00 грн, строк виконання
(у календарних днях) – 4.
11. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею
17,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський монтажний технікум. Адреса:
м. Дніпропетровськ, вул. Столярова, 8. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ПП «ЦНЕ «Гарант».
Вартість роботи – 1 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
12. Назва об’єкта: частини нежитлових вбудованих приміщень площею 14,0 м2.
Балансоутримувач: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ.
Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 26. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ПП «ЦНЕ «Гарант». Вартість роботи – 1 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
13. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщень загальною площею
11,55 м2. Балансоутримувач: ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна В. І. Леніна, 29. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ПП «ЦНЕ «Гарант».
Вартість роботи – 1 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
14. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщень загальною площею 12,7 м2.
Балансоутримувач: ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпропетровськ,
вул. Набережна В. І. Леніна, 29. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
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оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Експерт Сервіс». Вартість роботи – 1 550,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
15. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 56,7 м2.
Балансоутримувач: ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпропетровськ,
вул. Набережна В. І. Леніна, 29. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Експерт Сервіс». Вартість роботи – 1 550,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
16. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 402,8 м2. Балансоутримувач: ДП «Криворізький державний цирк». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Косіора, 37. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість роботи – 780,00 грн,
строк виконання (у календарних днях) – 4.
17. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 238,85 м2. Балансоутримувач: 1936 окремий загін механізації Державної спеціальної служби транспорту. Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Івана Сірка, 80. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість роботи – 845,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
18. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 13,2 м2 та частина даху площею 15,8 м2. Балансоутримувач: ДД УДППЗ «Укрпошта». Адреса:
м. Дніпродзержинськ, просп. Леніна, 88. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Содель».
Вартість роботи – 1400,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
19. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
2,5 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Титова, 25. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець –
ПП «ЦНЕ «Гарант». Вартість роботи – 1 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
20. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 9,0 м2 та частина даху площею 13,5 м2. Балансоутримувач: Міжрегіональний центр професійної
перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців. Адреса: м. Кривий Ріг,
вул. Ушакова, 4. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість роботи – 1 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
21. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщень площею
3,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський державний аграрно-економічний
університет. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Мандриківська, 276. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ПП «ЦНЕ «Гарант». Вартість роботи – 1 550,00 грн, строк виконання
(у календарних днях) – 5.
22. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
2,0 м2. Балансоутримувач: Університет митної справи та фінансів. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Баумана, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ПП «ЦНЕ «Гарант». Вартість
роботи – 1 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
23. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
2,0 м2. Балансоутримувач: Університет митної справи та фінансів. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 6. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ПП «ЦНЕ «Гарант».
Вартість роботи – 1 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
24. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 108,6 м2.
Балансоутримувач: ДЗ «Спеціалізована медико-санітірна частина № 7 МОЗУ». Адреса: м. Павлоград, вул. Нова, 1а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість роботи – 1 200,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
25. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
2,0 м2. Балансоутримувач: Університет митної справи та фінансів. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 8а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ПП «ЦНЕ «Гарант».
Вартість роботи – 1 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
26. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 159,6 м2. Балансоутримувач: ДПТНЗ «Дніпропетровський центр професійної освіти». Адреса:
м. Дніпропетровськ, вул. Харківська, 3. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Експерт Сервіс».
Вартість роботи – 1 600,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
27. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
7,6 м2 та частина даху площею 6,0 м2. Балансоутримувач: Університет митної
справи та фінансів. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 2. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Переможець – ПП «ЦНЕ «Гарант». Вартість роботи – 2 000,00 грн, строк
виконання (у календарних днях) – 5.
28. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 331,8 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. Переможець – ПП «ЦНЕ «Гарант». Вартість роботи – 2 000,00 грн., строк
виконання (у календарних днях) – 5.
29. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 28,4 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський радіоприладобудівний коледж. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Шмідта, 18. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ПП «ЦНЕ «Гарант». Вартість
роботи – 1 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) –5.
30. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 74,7 м2. Балансоутримувач: ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 29. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Переможець – ПП «ЦНЕ «Гарант». Вартість роботи –
1 550,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
31. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 18,0 м2. Балансоутримувач: ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 29. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Експерт Сервіс». Вартість
роботи – 1 550,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
32. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 21,5 м2. Балансоутримувач: ДД УДППЗ «Укрпошта». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Моніторна, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Переможець – ТОВ «Експерт Сервіс». Вартість роботи – 1 550,00
грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
33. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 15,4 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський монтажний технікум. Адреса: м. Дніпропетровськ,
вул. Столярова, 8. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Переможець – ПП «ЦНЕ «Гарант». Вартість роботи –
1 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) –5.
34. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2. Балансоутримувач: Павлоградський технікум ДВНЗ «Національний гірничий університет».
Адреса: м. Павлоград, вул. Радянська, 63. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість роботи – 1 100,00 грн, строк виконання (у календарних
днях) – 4.
35. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2. Балансоутримувач: Солонянська виправна колонія управління Державної пенітенціарної
служби України у Дніпропетровській області № 21. Адреса: Дніпропетровська обл.,
с. Аполонівка, військове містечко 37. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ПП «ЦНЕ «Гарант».
Вартість роботи – 1 800,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
36. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 6,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський монтажний технікум. Адреса: м. Дніпропетровськ,
вул. Столярова, 8. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати (дата оцінки – 21.01.2016). Переможець – ПП «ЦНЕ «Гарант». Вартість роботи – 1 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
37. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 1 163,9 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса: м. Кривий
Ріг, вул. ХХІІ Партз’їзду,11. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість
роботи – 1 170,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
38. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 122,17 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський технікум зварювання та електроніки ім. Є. О. Патона. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. К. Цеткін, 2а. Мета оцінки – визначення

ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець –
ТОВ «Експерт Сервіс». Вартість роботи – 1 600,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
39. Назва об’єкта: майданчик загальною площею 1 200,0 м2. Балансоутримувач:
1936 окремий загін механізації ДССТ. Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Івана Сірка, 80,
№ 50/19. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Мамульчик І К». Вартість роботи – 850,00
грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
40. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 67,0 м2. Балансоутримувач: ДП «Дніпровський проектний інститут». Адреса: м. Дніпропетровськ,
вул. Театральна, 6. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Експерт Сервіс». Вартість роботи – 1 550,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
41. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 18,7 м2. Балансоутримувач: ДД УДППЗ «Укрпошта». Адреса: Дніпропетровська обл., с. Савро, вул. Корнєєва, 62. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати (дата оцінки – 28.01.2016). Переможець – ФОП Данильченко В. В.
Вартість роботи – 2 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
42. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 50,0 м2. Балансо
утримувач: ДД УДППЗ «Укрпошта». Адреса: Дніпропетровська обл., с. Чумаки,
вул. Радянська, 6. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати (дата оцінки – 28.01.2016). Переможець – ФОП Данильченко
В. В. Вартість роботи – 2 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
43. Назва об’єкта: майданчик площею 1 077,8 м2 та будівля сторожки загальною
площею 15,4 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. Переможець – ДВНЗ ПДАБтаА. Вартість роботи –
2 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
44. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровська виправна колонія управління пенітенціарної служби
України у Дніпропетровській області № 89. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Будьонного, 1а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ДВНЗ ПДАБтаА. Вартість роботи – 1 400,00
грн, строк виконання (у календарних днях) –5.
45. Назва об’єкта: нежитлове вбудовані приміщення площею 25,3 м2. Балансоутримувач: ДД УДППЗ «Укрпошта». Адреса: Дніпропетровська обл., с. Саксагань,
вул. Соловьйова, б/н. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати (дата оцінки – 28.01.2016). Переможець – ФОП
Данильченко В. В. Вартість роботи – 2 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
46. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 20,0 м2. Балансоутримувач: Національна металургійна академія України. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Адміральська, 30. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ПП «ЦНЕ «Гарант». Вартість
роботи – 1 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
47. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет».
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 40. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ПП «ЦНЕ «Гарант». Вартість роботи – 1 500,00 грн, строк виконання (у
календарних днях) – 5.
48. Назва об’єкта: частини нежитлових вбудованих приміщень (корпусу № 2)
площею 1,5 м2, (корпусу № 3) площею 1,5 м2, (корпусу № 7 ) площею 1,5 м2, (корпусу № 10) площею 1,5 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Національний гірничий
університет». Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Карла Маркса, 19. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Переможець – ПП «ЦНЕ «Гарант». Вартість роботи – 1 500,00 грн, строк виконання
(у календарних днях) – 5.
49. Назва об’єкта: об’єкт соціально-культурного призначення «База відпочинку». Балансоутримувач: ТОВ «Дніпропетровська фабрика нетканих матеріалів».
Адреса: Дніпропетровська обл., смт Кіровське, вул. Орельська,1. Мета оцінки –
приватизація шляхом продажу на аукціоні зі збереженням профілю діяльності.
Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість роботи – 6 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
50. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – котедж № 3 (без земельної ділянки). Балансоутримувач: ПАТ «Губининський цукровий комбінат». Адреса:
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт Губиниха-1, вул. Байкальська.
Мета оцінки – приватизація об’єкта шляхом продажу на аукціоні. Переможець –
ТОВ «УОК «Центр Комплексних експертиз». Вартість роботи – 1 700,00 грн, строк
виконання (у календарних днях) – 5.
51. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – котедж № 2 (без земельної ділянки). Балансоутримувач: ПАТ «Губининський цукровий комбінат». Адреса:
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт Губиниха-1, вул. Байкальська.
Мета оцінки – приватизація об’єкта шляхом продажу на аукціоні. Переможець –
ТОВ «УОК «Центр Комплексних експертиз». Вартість роботи – 1 700,00 грн, строк
виконання (у календарних днях) – 5.
52. Назва об’єкта: державний пакет акцій у розмірі 95 % статутного капіталу
ПАТ «Дніпрометробуд». Мета оцінки – визначення ринкової вартості пакета акцій,
що підлягає продажу за конкурсом (дата оцінки – 31.01.2016). Переможець –
ДВНЗ ПДАБтаА. Вартість роботи – 29 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 30.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 23.02.2016
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна визнано:
ПП «Бюро незалежних оцінок» по об’єктах:
нежитлових приміщеннях площею 163,8 м2 на першому поверсі будівлі (літ. А-2),
що перебуває на балансі Управління державної казначейської служби України
у Любарському районі Житомирської області, за адресою: Житомирська обл.,
смт Любар, вул. Незалежності, 40; мета оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди; вартість виконання – 1 200,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів;
нежитловій будівлі площею 106,0 м2 (літ. А2), що перебуває на балансі Управління державної казначейської служби України у Баранівському районі Житомирської області, за адресою: Житомирська обл., м. Баранівка, вул. Леніна, 24; мета
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
продовження договору оренди; вартість виконання – 1 200,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів;
частині нежитлового приміщення (фойє) площею 3,0 м2 будівлі навчальноадміністративного корпусу № 1, що перебуває на балансі Будівельного коледжу
Житомирського національного агроекологічного університету, за адресою: м. Житомир, вул. Чапаєва, 6; мета оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди; вартість виконання –
1 200,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів;
ПП «Експерт-Сервіс-Консалт» по об’єктах:
нежитлових приміщеннях площею 46,55 м2 адмінбудинку (літ. Д-1), що перебувають на балансі Бердичівського міжрайонного управління водного господарства,
за адресою: Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Мирне, вул. Володарського,
151а; мета оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою продовження договору оренди; вартість виконання – 1 250,00 грн, строк
виконання – 5 календарних днів;
частині прибудинкової території (площадка) площею 630,0 м2, що перебуває
на балансі Бердичівського міжрайонного управління водного господарства, за
адресою: Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Мирне, вул. Володарського,
151а; мета оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою продовження договору оренди; вартість виконання – 1 250,00 грн, строк
виконання – 5 календарних днів;
нежитловому приміщенню площею 12,5 м2 в адмінбудинку (літ. А-1), що перебуває на балансі Державної інспекції сільського господарства в Житомирській
області, за адресою: Житомирська обл., смт Романів, вул. Суворова, 5; мета оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди; вартість виконання – 1 250,00 грн, строк виконання – 5
календарних днів;

частині нежитлових приміщень адміністративної будівлі площею 286,4 м2 (їдальня) у т. ч.: приміщення першого поверху площею 179,5 м2 та частина підвального
приміщення площею 106,9 м2, що перебувають на балансі Головного територіального управління юстиції у Житомирській області, за адресою: м. Житомир, майдан
Соборний, 1; мета оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди; вартість виконання робіт – 1 250,00
грн, строк виконання – 5 календарних днів;
Житомирську товарну агропромислову біржу по об’єктах:
нежитловому приміщенню площею 10,7 м2 в адміністративній будівлі (літ. А),
що перебуває на балансі ДП «Житомирський науково-дослідний та проектний
інститут землеустрою», за адресою: м. Житомир, вул. Довженка, 45; мета оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди; вартість виконання – 1 100,00 грн, строк виконання – 5
календарних днів;
частині нежитлового приміщення площею 4,5 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі Житомирського державного
технологічного університету, за адресою: м. Житомир, вул. Черняховського, 103;
мета оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди; вартість виконання – 1 050,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів;
частині нежитлового приміщення фойє площею 3,0 м2 у будівлі головного корпусу технологічного університету (літ. А), що перебуває на балансі Житомирського
державного технологічного університету, за адресою: м. Житомир, вул. Черняховського, 103; мета оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди; вартість виконання – 1 050,00 грн,
строк виконання – 5 календарних днів;
частині нежитлового приміщення площею 3,0 м2 будівлі гуртожитку № 5, що
перебуває на балансі Житомирського агротехнічного колледжу, за адресою:
м. Житомир, пров. Учбовий, 21; мета оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди; вартість виконан
ня – 1 000,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів;
частині нежитлового приміщення площею 4,0 м2 будівлі гуртожитку № 2, що
перебуває на балансі Житомирського агротехнічного колледжу, за адресою: м. Житомир, вул. Щорса, 96б; мета оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди; вартість виконання –
1 150,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів;
фізичну особу – підприємця Селюка Михайла Олексійовича по об’єктах:
нежитловому приміщенню площею 6,1 м2 у будівлі службового блоку (літ. А), що
перебуває на балансі ДФС України та в оперативному управлінні Житомирської митниці ДФС, за адресою: МПП «Виступовичі» митного поста «Овруч» Житомирської
митниці, Житомирська обл., Овруцький р-н, с/р Руднянска, автодорога Виступовичі
(на Мозир) – Житомир (через Овруч), 19-й км; мета оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
вартість виконання – 1 800,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів;
нежитловому приміщенню гаража (літ. А) площею 27,4 м2, що перебуває на
балансі Малинської районної державної адміністрації, за адресою: Житомирська
обл., м. Малин, пл. Соборна, 8а; мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди; вартість виконання – 1 500,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів;
фізичну особу – підприємця Козачка Федора Дмитровича по об’єкту – нежитловому приміщенню площею 9,7 м2 у адміністративній будівлі, що перебуває
на балансі Малинської районної державної адміністрації Житомирської області,
за адресою: Житомирська обл., м. Малин, площа Соборна, 6а; мета оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди; вартість виконання – 1 500,00 грн, строк виконання робіт – 5
календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів державної власності, що відбувся 02.03.2016
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Остренюк Людмилу
Василівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – будівлі технічного розвитку
(інв. № 1902), що перебуває на балансі ПрАТ «Глуховецький гірничо-збагачувальний
каоліновий комбінат», за адресою: 22130, Вінницька обл., Козятинський р-н,
смт Глухівці, вул. Заводська, 1 з метою передачі в суборенду. Строк надання послуг
з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 810,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Рабець Олену Миколаївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого
приміщення (№ 22) площею 16,4 м2 на третьому поверсі 3-поверхової адмінбудівлі
(літ. Ф (Б)), що перебуває на балансі Державного науково-виробничого підприємства «Геосистема», за адресою: 21027, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25 з метою
укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні.
Вартість надання послуг з оцінки – 1 515,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Петричко Людмилу Віталіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих
приміщень (в прим. № 2: № 1– № 4) загальною площею 1 84,0 м2 на першому поверсі 2-поверхової будівлі (літ. № 1), що перебувають на балансі Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт», за адресою:
23134, Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Мартинівка, вул. Леніна, 1 з метою
продовження дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних
дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 820,0 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Подільський центр судових експертиз» щодо
визначення вартості об’єкта оренди – окремо розташованої одноповерхової будівлі
столярного цеху (літ. Д) площею 110,9 м2, що перебуває на балансі Вінницького міжрайонного управління водного господарства, за адресою: м. Вінниця, вул. Карбишева, 51 з метою продовження дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 3
календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 500,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Нікіфоренко Галину Арсентіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового
вбудованого приміщення № 118 площею 2,0 м2 на першому поверсі навчального
корпусу № 1 (літ. В), що перебуває на балансі Вінницького коледжу будівництва і
архітектури Київського національного університету будівництва і архітектури, за
адресою: 21100, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 53 з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання
послуг з оцінки – 1 570,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Реверу Олену
Анатоліївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих
приміщень (№ 1 – № 2) загальною площею 115,4 м2 у приміщенні № 25 на першому поверсі 9-поверхового гуртожитку № 5 (літ. Г), що перебувають на балансі
Вінницького національного технічного університету, за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Келецька, 98 з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг
з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 500,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця ФОП Шевчук Ольгу
Анатоліївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого
приміщення (№ ІХ) площею 67,0 м2 у підвалі 9-поверхового гуртожитку № 5 (літ. Г),
що перебуває на балансі Вінницького національного технічного університету, за
адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Келецька, 98 з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг
з оцінки – 1 536,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ ЦЕБ «Капітал-Інвест» щодо визначення
вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень (№ 2 –15,67 м2, № 4 –
54,34 м2, № 6 – 0,94 м2, № ХХХV – 1,66 м2) на першому поверсі 3-поверхової добудови побутового корпусу (літ. А2) загальною площею 72,61 м2, що перебувають на
балансі Державного вищого навчального закладу «Могилів-Подільський монтажноекономічний коледж», за адресою: 24000, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський,
вул. В. Стуса, 58 з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 840,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «ВІНЕКС» щодо визначення вартості об’єкта
оренди – нежитлових вбудованих приміщень у 5-поверховому навчальному корпусі
(літ. А): на першому поверсі – 31,0 м2 (част. № ХVІІ); на 2-му поверсі – 4,0 м2 (част.
№ ХХІХ); на 4-му поверсі – 8,0 м2 (част. № ХLV), що перебувають на балансі Державного вищого навчального закладу «Могилів-Подільський монтажно-економічний
коледж», за адресою: 24000, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. В. Стуса,
58 з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 800,00 грн.

Продаж пакетів акцій на фондовій біржі
Управління конкурсного продажу та біржової діяльності, т. 286-34-30
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу пакетів акцій АТ на фондових біржах
№
Код за ЄДРПОУ та назва підприємства
з/п
1 14312980, ПАТ «ЧОРНОМОРСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
2 711534, ПАТ «ДЕРАЖНЯНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ В ТВАРИННИЦТВІ»
3 14307392, ПАТ «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ»
4 32191703, ПАТ «БІЛИКИ»
__________________________

Назва біржі, через яку
відбувався продаж
Товариство з обмеженою відповідальністю «СМАРТ-МЕРІТАЙМ ГРУП»
УФБ, м. Київ
Фізична особа*
КМФБ, м. Київ
32307531-233328 «ТОВ КУА «Капітал Груп»(ПВІФ НВЗТ «Національний капітал») УФБ, м. Київ
ТОВ «ВАРТ і КО-4»
УФБ, м. Київ
Власник

Дата продажу
29.03.2016
31.03.2016
15.03.2016
15.03.2016

Кількість придбаних
акцій, шт.
49818776
418981
971051
13751200

Загальна вартість придбаних
акцій, грн.
1494563,00
4189,89
4670755,31
1375120,00

* Особисті дані про фізичну особу не вказуються у зв’язку з відсутністю її згоди.
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