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Управління приватизації об’єктів груп А, Д та Ж, т. 280-42-34
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
Донецька область

Нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 85,0 м2
за адресою: Донецька обл., м. Слов’янськ, м. Миколаївка, пл. Ра
дянська (пл. Совєтська), 1/18, що обліковується на балансі
Комунального підприємства Миколаївської міської ради «Сервіс
комуненерго». Приватизовано покупцем фізичною особою –
підприємцем, який єдиний подав заяву на участь в аукціоні, за
94 009,20 грн., у т. ч. ПДВ – 15 668,20 грн. (об’єкт комунальної
власності).

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
Полтавська область

Нежитлове приміщення – магазин з підвалом загальною пло
щею 928,9 м2 за адресою: Полтавська обл., Миргородський р-н,
м. Миргород, вул. Гоголя, 139, що перебуває на балансі ТОВ
Агрофірма «Миргородська» (код за ЄДРПОУ 36805165). Прива
тизовано юридичною особою за 2 194 214,00 грн., у т. ч. ПДВ –
365 702,33 грн.

ПІДЛЯГАЄ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
ЗА КОНКУРСОМ З ВІДКРИТІСТЮ ПРОПОНУВАННЯ
ЦІНИ ЗА ПРИНЦИПОМ АУКЦІОНУ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу за конкурсом з відкритістю
пропонування ціни за принципом аукціону
(затверджений наказом ФДМУ від 20.10.2015 № 1533)

м. Київ
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Єдиний майновий комплекс Державного торговельного під
приємства «ГУДОК» за адресою: 03151, м. Київ, вул. Аеродром
на, 14.
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ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

8
8

Засновник і видавець –
Фонд державного майна України
Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 151 від 15 жовтня 1993 р.

Додаток виходить щосереди

Передплатний індекс 22437

ФДМУ ПОВІДОМЛЯЄ
Регіональне відділення Фонду державного
майна України по м. Києву
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення вакантної посади головного
спеціаліста відділу кадрової роботи
Вимоги до кандидатів: громадянство України; повна вища освіта
відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним
рівнем спеціаліста, магістра; стаж роботи за фахом на державній
службі не менш як рік, в інших сферах управління – не менш як 3 роки;
знання основних принципів роботи на комп’ютері.
Згідно з чинним порядком заміщення посад державних служ
бовців конкурсанти складають іспит на знання Конституції Укра
їни, законів України «Про державну службу», «Про запобігання
корупції».
Для участі в конкурсі подаються: заява про участь у конкур
сі; особова картка П-2ДС; автобіографія; копія паспорта; копії
документів про освіту; дві фотокартки розміром 3х4 см; декла
рація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового
характеру за минулий рік; медична довідка про стан здоров’я
(форма № 133/0).
Документи подаються за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г упродовж одного місяця з дня опублікування оголошення про конкурс.
Додаткові відомості про умови конкурсу можна отримати
за телефоном 281-00-40.
Продовження рубрики на стор. 6

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

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею
77,2 м2 у двоповерховому будинку.
Місцезнаходження об’єкта: 20930, Черкаська обл., Чигирин
ський р-н, с. Медведівка, вул. М. Залізняка, 1/1м.
Балансоутримувач: Чигиринська районна державна адміні
страція.
Характеристика об’єкта: п’ять кімнат загальною площею 77,2 м2
(майно колишнього АКАБ «Україна») на першому поверсі двопо
верхової цегляної будівлі колишнього гуртожитку ВАТ «Медведів
ська ПМК-203». Рік побудови – 1970. Ганок бетонний; фундамент
цегляно-стрічковий; стіни та перегородки – цегляні; перекриття
дерев’яне; підлога дерев’яна, лінолеум; прорізи дерев’яні. Наявне
електропостачання, опалення. Приміщення не використовують
ся. Окремий вхід. Загальний фізичний знос – 34,3 %, санітарнотехнічний стан задовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не
виділена.
Умови продажу та експлуатації об’єкта:
подальше призначення та використання об’єкта покупець ви
значає самостійно; покупець повинен здійснювати заходи щодо
збереження навколишнього середовища, забезпечити дотриман
ня санітарних та екологічних норм, вимог природоохоронного за
конодавства, правил пожежної безпеки згідно з чинним законо
давством України.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 24 750,00 грн,
ПДВ – 4 950,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 29 700,00
грн.
Грошові кошти в розмірі 2 970,00 грн, що становить 10 %
від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р
№ 37310007000007 в ГУДКСУ в Черкаській області, МФО 854018,
код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№ 37184006000007 в ГУДКСУ в Черкаській області, МФО 854018,
код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області.
Кінцевий термін приймання заяв – 16 листопада 2015 року.
Аукціон буде проведено 20 листопада 2015 року об 11.00
за адресою РВ ФДМУ по Черкаській області.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Умови розрахунку за об’єкт для юридичних та фізичних осіб –
грошові кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: РВ ФДМУ по
Черкаській області, адреса: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка,
205, кімн. 404, тел. 37-26-61, час роботи – з 9.00 до 18.00, крім
вихідних.
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 19,7 м2 у дво
поверховому будинку.
Місцезнаходження об’єкта: 20910, Черкаська обл., Чигирин
ський р-н, с. Рацеве, вул. Центральна, 74б, нежитлове примі
щення 1.

Балансоутримувач: Чигиринська районна державна адміні
страція.
Характеристика об’єкта: одна кімната площею 19,7 м2 (майно
колишнього АКАБ «Україна») на першому поверсі двоповерхової
цегляної будівлі Рацівської сільської ради. Рік побудови – 1985.
Фундамент бетонний; стіни, перегородки – цегляні; перекриття
– з/б плити; підлога – бетон, лінолеум; прорізи дерев’яні. Наявне
електропостачання, опалення. Окремий вхід. Використовується
як приміщення для охорони. Загальний фізичний знос – 32,45 %,
санітарно-технічний стан задовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не
виділена.
Умови продажу та експлуатації об’єкта:
подальше призначення та використання об’єкта покупець ви
значає самостійно; покупець повинен здійснювати заходи щодо
збереження навколишнього середовища, забезпечити дотриман
ня санітарних та екологічних норм, вимог природоохоронного за
конодавства, правил пожежної безпеки згідно з чинним законо
давством України.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 6 240,00 грн,
ПДВ – 1 248,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 7 488,00
грн.
Грошові кошти в розмірі 748,80 грн, що становить 10 %
від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р
№ 37310007000007 в ГУДКСУ в Черкаській області, МФО 854018,
код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
р/р № 37184006000007 в ГУДКСУ в Черкаській області, МФО
854018, код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській
області.
Кінцевий термін приймання заяв – 16 листопада 2015 року.
Аукціон буде проведено 20 листопада 2015 року об 11.00
за адресою РВ ФДМУ по Черкаській області.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Умови розрахунку за об’єкт для юридичних та фізичних осіб –
грошові кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: РВ ФДМУ по
Черкаській області, адреса: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка,
205, кімн. 404, тел. 37-26-61, час роботи – з 9.00 до 18.00, крім
вихідних.
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлові приміщення площею 36,8 м2 у дво
поверховому будинку.
Місцезнаходження об’єкта: 20921, Черкаська обл., Чигирин
ський р-н, с. Боровиця, вул. Леніна, 90а.
Балансоутримувач: Чигиринська районна державна адміні
страція.
Характеристика об’єкта: чотири кімнати загальною площею
36,8 м2 (майно колишнього АКАБ «Україна») на першому поверсі
двоповерхової цегляної будівлі Боровицької сільської ради. Рік по
будови – 1989. Фундамент – з/б блоки; стіни, перегородки – це
гляні; перекриття – з/б плити; підлога – бетон, лінолеум; прорізи
дерев’яні. Наявне електропостачання, опалення. Окремий вхід.
Приміщення не використовуються. Загальний фізичний знос –
29,7 %, санітарно-технічний стан задовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не
виділена.
Умови продажу та експлуатації об’єкта:
подальше призначення та використання об’єкта покупець ви
значає самостійно; покупець повинен здійснювати заходи щодо
збереження навколишнього середовища, забезпечити дотриман
ня санітарних та екологічних норм, вимог природоохоронного за
конодавства, правил пожежної безпеки згідно з чинним законо
давством України.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 11 132,00 грн,
ПДВ – 2 226,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 13 358,40
грн.
Грошові кошти в розмірі 1 335,84 грн, що становить 10 %
від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р
№ 37310007000007 в ГУДКСУ в Черкаській області, МФО 854018,
код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
р/р № 37184006000007 в ГУДКСУ в Черкаській області, МФО
854018, код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській
області.
Кінцевий термін приймання заяв – 16 листопада 2015 року.
Аукціон буде проведено 20 листопада 2015 року об 11.00
за адресою РВ ФДМУ по Черкаській області.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Умови розрахунку за об’єкт для юридичних та фізичних осіб –
грошові кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: РВ ФДМУ по
Черкаській області, адреса: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка,
205, кімн. 404, тел. 37-26-61, час роботи – з 9.00 до 18.00, крім
вихідних.
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Продаж об’єктів групи Д
Управління приватизації об’єктів груп А, Д та Ж,
т. 280-42-49

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні під розбирання
об’єкта незавершеного будівництва
державної власності
Назва об’єкта: валяльно-повстяна фабрика разом із земель
ною ділянкою.
Місцезнаходження: 18030, м. Черкаси, вул. Зелінського, 18.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва
(ОНБ) складається з головного виробничого корпусу з підвалом,
підсобно-виробничого корпусу, складу пально-мастильних ма
теріалів, резервуарів та очисних споруд. ОНБ являє собою збір
ні каркасні залізобетонні конструкції, частина яких перебуває в
зруйнованому стані. Фундаменти пальові, перегородки цегляні.
У зв’язку з відсутністю консервації будівництва окремі елемен
ти ОНБ зазнали руйнувань та зносу. На території будівельного
майданчика знаходяться зруйновані частини залізобетонних

Продаж об’єктів групи Ж
Управління приватизації об’єктів груп А, Д та Ж,
т. 280-42-32
ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИВЧЕННЯ ПОПИТУ
Донецька область

Пропонується до приватизації шляхом продажу на аукціоні об’єкт соціально-культурного призначення державної
власності разом із земельною ділянкою, а саме: база відпочинку «Івушка» за адресою: Донецька обл., Першотравне
вий р-н, смт Ялта, вул. Маяковського, 59б, яка обліковується на

конструкцій корпусу. Будівельно-монтажні роботи виконувалися
з 1991 до 1997 рр.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки –
24 691,0 м2. Цільове призначення: землі промисловості. Када
стровий номер 7110136400:03:007:0013.
Умови продажу та експлуатації об’єкта та земельної ділянки:
покупець зобов’язаний розібрати об’єкт незавершеного бу
дівництва та привести земельну ділянку в належний стан протя
гом трьох років з моменту підписання акта приймання-передання
об’єкта приватизації; під час розбирання ОНБ забезпечувати
дотримання вимог техніки безпеки, екологічної безпеки, Закону
України «Про охорону навколишнього природного середовища»;
на вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту закінчення
розбирання та підписання акта підсумкової перевірки виконання
умов договору купівлі-продажу надавати продавцю для озна
йомлення необхідні матеріали; подальше використання земель
ної ділянки після розбирання ОНБ покупець визначає самостійно
відповідно до цільового призначення згідно з вимогами чинного
законодавства України; подальше відчуження та передача об’єкта
приватизації можливі лише за умови збереження для нового влас
ника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, ви
ключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює
контроль за їх виконанням.

Ціна об’єкта без урахування ПДВ – 1 044 500,00 грн, у т. ч.
ціна об’єкта нерухомості – 17 100,00 грн., земельної ділянки –
1 027 400,00 грн, ПДВ – 208 900,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ
– 1 253 400,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 125 340,00 грн, що становить 10 % вар
тості об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37310007000007 в
ГУДКСУ у Черкаській області, МФО 854018, код 21368158, одер
жувач – РВ ФДМУ по Черкаській області.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№ 37184006000007 в ГУДКСУ у Черкаській області, МФО 854018,
код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області.
Кінцевий термін приймання заяв – 16 листопада 2015 року.
Аукціон буде проведено 20 листопада 2015 року об 11.00
за адресою РВ ФДМУ по Черкаській області.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Умови розрахунку за об’єкт для юридичних та фізичних осіб –
грошові кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: РВ ФДМУ по Чер
каській області, адреса: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205,
кімн. 404, тел. 37-26-61, час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.

балансі Опертивного воєнізованого гірничорятувального загону
(ЄДРПОУ 00180841).
Об’єкт загальною площею 786,3 м2 у складі: літній будинок А-1,
літній будинок Б-1, літній будинок В-1, літній будинок Г-1, літній бу
динок Д-1, літній будинок Е-1, літній будинок Ж-1, літній будинок
З-1, літній будинок И-1, літній будинок К-1, літній будинок Л-1, літній
будинок М-1, літній будинок Н-1, літній будинок О-1, літній будинок
П-1, клуб Р-1, адміністративний корпус С-1, сторожка Т-1, кухня У-1,
кухня Ф-1, туалет Х- 1, душова Ц-1, склад Ч-1; дві установки для пере
сувної лабораторії; вагон-гуртожиток типу АО-10; вагон-гуртожиток;
паркан металевий навколо території; два вагони побутові металеві.
Земельна ділянка під об’єктом загальною площею 0,6987 га,
кадастровий номер земельної ділянки 1423955500:01:003:0042,

цільове призначення (використання) земельної ділянки – для функ
ціонування бази відпочинку.
Об’єкт введено в експлуатацію у 1971 році. Графік роботи
бази сезонний, максимальна заповнюваність – 120 осіб за за
їзд. База відпочинку з 2012 року не функціонує, окремі примі
щення потребують поточного ремонту. Водопостачання бази
централізоване.
Більш докладну інформацію щодо зазначеного об’єкта можна
отримати за телефоном (057) 704-17-36.
Пропозиції щодо придбання об’єкта слід надсилати
протягом 20 днів з дня публікації оголошення за адресою:
61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18, РВ ФДМУ по Донецькій
області.

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

АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності
 Найменування об’єкта оцінки: майно, що було виявлено
в надлишку під час проведення інвентаризації в Державній
фіскальній службі України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 04655,
м. Київ, пл. Львівська, 6, 8; тел./факс (044) 521-39-86, 247-81-64,
247-36-06. Мета проведення незалежної оцінки: оприбуткування
майна, виявленого в надлишку під час проведення інвентаризації в
Державній фіскальній службі України.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком,
шт.: 328 (зокрема, комп’ютери, меблі, картини, холодильники тощо).
Балансова залишкова вартість: відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки: 31.10.2015.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснювати
ся відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 29.08.2011 № 1270 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
19.09.2011 за № 1096/19834. Конкурсною комісією не розглядаються
пропозиції щодо вартості виконання робіт з оцінки, що дорівнюють
або перевищують 100 тис. грн.
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта, зокре
ма, спеціалізації 1.6 «Оцінка рухомих речей, що становлять культурну
цінність», що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними до
кументами оцінювачів та свідоцтвами про включення інформації про
оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної
діяльності, виданими згідно з Порядком ведення Державного реєстру
оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом
Фонду державного майна України від 10.06.2013 № 796, зареєстро
ваним в Міністерстві юстиції України 13.06.2013 за № 937/23469;
досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зо
крема подібного майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені до ви
конання робіт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та
їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна; письмової
згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної
діяльності до виконання робіт з оцінки майна; у разі проведення під
приємством діяльності, пов’язаної з державною таємницею, – спеці
ального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною
таємницею, виданого суб’єкту оціночної діяльності (допусків оціню
вачів, які перебувають у трудових відносинах із суб’єктом оціночної
діяльності або залучаються ним за цивільно-правовими договорами),
або дозволу, виданого іншому суб’єкту оціночної діяльності, якого за
відповідною угодою буде залучено до виконання робіт, пов’язаних з
державною таємницею.
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної
діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної ді
яльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими
передбачено здійснення практичної діяльності з оцінки майна за на
прямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що
відповідають об’єкту оцінки.
Учасникам конкурсу потрібно подати до Фонду державного майна України конкурсну документацію, яка складається з конкурсної
пропозиції та підтвердних документів. До підтвердних документів
належать:
заява про участь у конкурсі (за встановленою формою); копія
установчого документа претендента; копії кваліфікаційних докумен
тів оцінювачів, які працюють у штатному складі, та яких буде залучено
до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові
згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до про
ведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, за

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна
 1. Найменування об’єкта оцінки: частина адміністративного
приміщення (загальною площею 1 330,2 м2, у т. ч. підвал загальною площею 320,8 м2) літ. «А-3» площею 60,5 м2. Місцезнаходжен
ня об’єкта оцінки: 45300, Волинська обл., смт Іваничі, вул. Банківська,
6. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення
договору оренди.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі
ком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): основні засоби – 1
найменування.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: 77 240,0 грн. станом на 31.08.2015.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Волинська обл.,
смт Іваничі, вул. Банківська, 6.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація від
сутня.

26 жовтня 2015 року

вірені їхніми особистими підписами (у тому числі тих, що працюють за
сумісництвом); копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого
претенденту Фондом державного майна України; інформація про пре
тендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його
досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів,
які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з
незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон
верті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кальку
ляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання
робіт у календарних днях.
Конкурсну документацію слід подавати до загального відділу Фон
ду державного майна України (вул. Кутузова, 18/9, кімн. 514) до 18.00
03.11.2015.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з опи
сом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»,
а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у кон
курсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Телефон для довідок 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України
09.11.2015 о 15.00.

переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання
звітів про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділян
ки), та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна
(експертної грошової оцінки земельної ділянки); письмової згоди
оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної діяль
ності до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки
земельної ділянки).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяль
ності, 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 передба
чено здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямами
оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповіда
ють об’єкту оцінки; відповідних документів, передбачених статтею 6
Закону України «Про оцінку земель» (із змінами, внесеними Законом
України «Про ліцензування видів господарської діяльності»).
Учасникам конкурсу потрібно подати до Фонду державного майна України конкурсну документацію, яка складається з конкурсної
пропозиції та підтвердних документів. До підтвердних документів
належать:
заява про участь у конкурсі (за встановленою формою); копія
установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів
оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до
проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна (експертну
грошову оцінку земельної ділянки); письмові згоди оцінювачів, яких
буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки
майна (експертної грошової оцінки земельних ділянок) та підписання
звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельних ділянок),
завірені їхніми особистими підписами (у тому числі тих, що працюють
за сумісництвом); копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності,
виданого претенденту Фондом державного майна України; копії від
повідних документів, передбачених статтею 6 Закону України «Про
оцінку земель» (із змінами, внесеними Законом України «Про ліцензу
вання видів господарської діяльності»); інформація про претендента
(документ, який містить відомості про претендента щодо його досві
ду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які
працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з
незалежної оцінки майна (експертної грошової оцінки земельних ді
лянок), у тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну
виконання робіт у календарних днях.
Конкурсну документацію слід подавати до Фонду державного май
на України шляхом поштового відправлення або безпосередньо до
поштової скриньки для кореспонденції у фойє Фонду (вул. Кутузова,
18/9) до 18.00 03.11.2015.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з опи
сом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»,
а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у кон
курсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Телефон для довідок 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України
09.11.2015 о 15.00.

ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності
 Найменування об’єкта оцінки: земельна ділянка площею
285,0 га (кадастровий номер 1225884400090010036), будівля
№ 43 (башня танкодрому) військового містечка № 48 (квартирноексплуатаційний відділ м. Дніпропетровська), розташовані в межах
Зеленобалківської сільської ради Широківського району Дніпропе
тровської області, права користування ними.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: територія військового містечка
№ 48 в межах Зеленобалківської сільської ради Широківського району
Дніпропетровської області; тел./факс (056) 726-76-10.
Мета проведення незалежної оцінки: відчуження земельної ділянки
та нерухомого майна.
Розмір земельної ділянки: 285,0 га (кадастровий номер
1225884400090010036).
Місце розташування земельної ділянки: територія військового міс
течка № 48 в межах Зеленобалківської сільської ради Широківського
району Дніпропетровської області.
Цільове призначення земельної ділянки: землі оборони.
Правовий режим земельної ділянки: постійне користування.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснювати
ся відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 29.08.2011 № 1270 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
19.09.2011 за № 1096/19834. Конкурсною комісією не розглядаються
пропозиції щодо вартості виконання робіт з оцінки, що дорівнюють або
перевищують 100 тис. грн.
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта, що має
підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів
та свідоцтвами про включення інформації про оцінювача до Державного
реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, виданими згідно
з Порядком ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оці
ночної діяльності, затвердженим наказом Фонду державного майна
України від 10.06.2013 № 796, зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 13.06.2013 за № 937/23469; кваліфікації оцінювачів з експерт
ної грошової оцінки земельних ділянок, що підтверджується чинними
кваліфікаційними документами оцінювачів; досвіду суб’єкта оціноч
ної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна;

За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
проведеного 08.10.2015, переможцем конкурсу щодо визначення
ринкової вартості державного пакета акцій приватного акціонерного
товариства «Іста-Центр» у кількості 552 478 шт., що становить 21,552 %
статутного капіталу товариства, з метою його приватизації шляхом
продажу за грошові кошти визнано ПП «Сейл Прайс Компані».

Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): інфор
мація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно
30.09.2015.
 2. Найменування об’єкта оцінки: частина адмінприміщення
ЦПЗ № 9 (приміщення № 59, 60) площею 28,9 м2. Місцезнаходжен
ня об’єкта оцінки: 44100, Волинська обл., Ратнівський р-н, смт Ратне,
вул. Центральна, 7. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати з
метою продовження дії договору оренди.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі
ком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): основні засоби – 1
найменування.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: 1 968,83 грн. станом на 30.09.2015.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: пропорційний частині
площі будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Волинська обл.,
Ратнівський р-н, смт Ратне, вул. Центральна, 7.

Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для обслугову
вання адміністративних та господарських будівель і споруд.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право постійного
користування земельною ділянкою.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): інфор
мація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно
30.09.2015.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію у запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності».
До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єкта оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 2 до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
29.08.2011 № 1270 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
19.09.2011 за № 1096/19834); копія установчого документа претенден
та; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штат
ному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання
звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково
залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підпи
сання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а
також копії кваліфікаційних документів оцінювачів; копія сертифіката
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суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державно
го майна України; інформація про претендента (документ, який містить
відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та
особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному
складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у
тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон
верті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт,
який не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Кваліфікаційними вимогами до учасників конкурсу є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцін
ки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документа
ми оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі
оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, виданими відповідно до
Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оці
ночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 13.06.2013 за № 937/23469; досвіду суб’єкта оціночної діяль
ності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна; переліку
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна, та їх особистого досвіду у прове
денні оцінки подібного майна; письмової згоди оцінювачів, яких до
датково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності до виконання
робіт з оцінки майна.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній
одиниці виміру – календарних днях.
Конкурс відбудеться о 9.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації у РВ ФДМУ по Волинській області за адресою:
м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 801, телефон для довідок
24-00-57.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору адміністратив
ного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за чотири робочих
дні до дати проведення конкурсу включно за адресою: м. Луцьк, Київ
ський майдан, 9, кімн. 833.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
 1. Найменування об’єкта оцінки: колишній об’єкт цивільної
оборони у складі: приміщення цокольної частини адміністративної будівлі – колишнє сховище цивільної оборони (інв. № 19459)
загальною площею 317,0 м2; кінопроектор (інв. № 507); радіостанція Р 108 (інв. № 520); трансформатор зварювальний 40142
(інв. № 519), що обліковується на балансі ВАТ «Слов’янський механіч
ний завод». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 84112, Донецька обл.,
м. Слов’янськ, вул. Чубаря, 65. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення початкової вартості для приватизації об’єкта шляхом про
дажу на аукціоні.
Балансова залишкова вартість основних засобів: 67 494,89 грн.
станом на 31.07.2015.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2015.
 2. Найменування об’єкта оцінки: лазня-сауна з прибудовою, що
перебувала на балансі КСП «Зірка» (ліквідовано ухвалою господарсько
го суду Донецької області від 10.04.2007 по справі № 12/58Б). Місцезна
ходження об’єкта оцінки: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Зе
лена, 33. Мета проведення незалежної оцінки: визначення початкової
вартості для приватизації об’єкта шляхом продажу на аукціоні.
Балансова залишкова вартість основних засобів: 12 218,51 грн.
станом на 31.05.2007.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2015.
 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 119,8 м2 першого поверху навчального
корпусу № 1, що перебувають на балансі Маріупольського держав
ного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл.,
м. Маріуполь, просп. Будівельників, 129а. Мета проведення неза
лежної оцінки: визначення ринкової вартості майна з метою передачі
його в оренду.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2015.
 4. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 59,67 м2 з ганком першого поверху навчальних корпусів № 3-4, що перебуває на балансі Маріупольського
державного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Доне
цька обл., м. Маріуполь, вул. Матросова, 5. Мета проведення неза
лежної оцінки: визначення ринкової вартості майна з метою передачі
його в оренду.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2015.
 5. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2 технічного поверху гуртожитку № 3 (реєстровий номер 02125183.1.РЛФФИУ022), що перебуває
на балансі Державного вищого навчального закладу «Донбаський
державний педагогічний університет». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Генерала Батюка, 17. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження
договору оренди.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2015.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до конкурсної
комісії конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом
підтвердних документів, що містяться у конверті. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі за встановленою формою; копія уста
новчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів та
свідоцтв про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів, які пра
цюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцін
ки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів,
яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми
особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяль
ності, виданого претенденту Фондом державного майна України;
інформація про претендента (документ, який містить відомості про
претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого
досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та
додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі
подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну
виконання робіт.
Конкурс відбудеться 12.11.2015 у 10.00 за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, 18, РВ ФДМУ по Донецькій області.
Конкурсна документація подається до відділу організаційної роботи
та господарської діяльності РВ ФДМУ по Донецькій області не пізніше
ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 61024 м. Харків, вул. Гуданова, 18. Тел. для до
відок (095) 908-11-12.

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
з метою визначення розміру збитків, нанесених державі
 1. Назва об’єкта оцінки: ангар, інвентарний номер 10312426,
реєстровий номер 33431745.8.АААДГЖ350, площею 492,0 м2,
ангар, інвентарний номер 10312373, реєстровий номер
33431745.8.АААДГЖ349, площею 492,0 м2, що перебувають на
балансі державного підприємства «Запорізьке лісомисливське госпо
дарство». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, Оріхівське
шосе, 17. Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру на
несених державі збитків від знищення (псування) державного майна.
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Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-85,
відділ оцінки (061) 226-07-53 (56).
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 21.09.2015.
 2. Назва об’єкта оцінки: цілісний майновий комплекс – база
відпочинку «Альбатрос». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізь
ка обл., м. Приморськ, вул. Курортна, 37. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення розміру нанесених державі збитків від знищення
(псування) державного майна. Контактні телефони: відділ оренди дер
жавного майна (061) 226-07-85, відділ оцінки (061) 226-07-53 (56).
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2015.
Звіт про оцінку має бути викладений державною мовою, проши
тий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та пе
чаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що
проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснювати
ся відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 29.08.2011 № 1270 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
19.09.2011 за № 1096/19834 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяль
ності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності,
виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено
здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцін
ки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки.
Претендентам потрібно подати конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс з від
бору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта
оцінки та дату проведення конкурсу) з описом підтвердних документів,
що містяться в ньому. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 2 до Положення); копія установчого
документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які
працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки
та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких
буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими
підписами, а також копії кваліфікаційних документів оцінювачів; копія
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фон
дом державного майна України; інформація про претендента (документ,
який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, ква
ліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його
штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки
майна, у тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному кон
верті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт
(у календарних днях).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допуска
ється.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору діловодства РВ
ФДМУ по Запорізькій області (кімн. 9) до 06.11.2015 (включно).
Конкурс відбудеться 12.11.2015 о 10.00 у РВ ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги,
50, кімн. 35. Телефони для довідок: (061) 226-07-53 (56).

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди та об’єкта приватизації
Об’єкти оренди.
 1. Частина приміщення першого поверху будівлі прохідної
літ. «А» площею 16,5 м2 (прим. № 20), що перебуває на балансі Дер
жавного підприємства «Івано-Франківський котельно-зварювальний
завод», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Хриплинська, 11.
Запланована дата оцінки: 30.09.2015.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для укладення договору оренди.
 2. Гідротехнічні споруди ставків загальною площею 52,7362
га у кількості восьми штук, що перебувають на балансі Державного
підприємства «Укрриба», за адресою: Івано-Франківська обл., Горо
денківський р-н, с. Чортовець, 57.
Запланована дата оцінки: 30.09.2015.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для укладення договору оренди.
 3. Приміщення загальною площею 52,5 м2 (кабінети: № 20
– 22,2 м2, № 21 – 15,3 м2 та № 16 – 15,0 м2) на першому поверсі
адмінбудівлі, що перебуває на балансі Державного лісопромисло
вого підприємства «Прикарпатліс», за адресою: м. Івано-Франківськ,
вул. Василіянок, 48.
Запланована дата оцінки: 30.09.2015.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для продовження договору оренди.
Об’єкт приватизації.
 4. Незавершене будівництво навчально-лабораторного корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Коломия, вул. Б. Хмельниць
кого. Мета проведення незалежної оцінки – продаж на аукціоні.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі
ком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів) – по об’єкту виконано
фундамент із залізобетонних паль, на частині якого залито ростверк із
монолітного та збірного залізобетону. Частина залізобетонних паль не
вирубана та виступає над землею до 3 м. Ступінь будівельної готовності
– 2 %. Роботи з консервації не проводилися. Північно-західна сторона
огороджена парканом із залізобетонних плит.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів – 71 944,00 грн. (експертна оцінка) станом на 31.01.2015.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так/ні): ні.
Дата оцінки – 31.10.2015.
Претенденти подають до регіонального відділення конкурсну
документацію. Конкурсна документація подається у запечатаному
конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за
твердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270); копія установчого
документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які
працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцін
ки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких
буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими
підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого
претенденту Фондом державного майна України; інформація про пре
тендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його
досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів,
які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним,
з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо); один
конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
печаткою учасника конкурсу конверті і має містити пропозиції щодо
вартості виконання робіт та відповідної калькуляції витрат, а також
строку виконання робіт. Пропозиції щодо строку виконання робіт слід
зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях (для об’єктів
нерухомого майна – не більше 5 днів).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, мають
бути завірені належним чином.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ по
Івано-Франківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї інформації у РВ ФДМУ по Івано-Франківській області
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон
для довідок 55-31-39.

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кіровоградській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
2
28,9 м на другому поверсі стаціонарного корпусу ДЗ «СМСЧ
№ 19 МОЗ України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кірово
град, вул. Салганні піски, 14. Мета проведення незалежної оцінки: ви
значення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної
плати при укладенні договору оренди. Балансоутримувач: державний
заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина № 19 Міністерства
охорони здоров’я України».
Орієнтовна дата оцінки – 31.10.2015.
Площа земельної ділянки: 126,2 м2.
Місце розташування земельної ділянки: м. Кіровоград, вул. Сал
ганні піски, 14.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 25,5 м 2 в одноповерховій будівлі приймальникарозподільника (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кіро
воград, вул. 40 років Перемоги, 109. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру
орендної плати при укладенні договору оренди. Балансоутримувач:
Управління Міністерства внутрішніх справ України в Кіровоградській
області.
Орієнтовна дата оцінки – 31.10.2015.
Площа земельної ділянки: 160,0 м2.
Місце розташування земельної ділянки: м. Кіровоград, вул. 40 ро
ків Перемоги, 109.
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), про
нумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної ді
яльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної ді
яльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
29.08.2011 № 1270 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
19.09.2011 за № 1096/19834 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяль
ності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності,
виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено
здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцін
ки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки.
Претенденти на участь у конкурсі подають до РВ ФДМУ по Кіровоградській області конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів. До підтвердних документів
належать:
заява про участь у конкурсі за встановленою формою відповідно
до Положення; копія установчого документа претендента; копії ква
ліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і
яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцін
ку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а також копії
кваліфікаційних документів оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта оці
ночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна
України; інформація про претендента (документ, який містить відомості
про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особисто
го досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та
додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі
подібного майна, тощо); опис підтвердних документів; один конверт із
зазначенням адреси учасника конкурсу.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон
верті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт; строк виконання робіт – не біль
ше 5 днів після отримання у повному обсязі необхідної документації та
інформації про об’єкт оцінки.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допуска
ється.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться у конверті. На конверті
слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяль
ності».
Конкурсну документацію потрібно подавати до РВ ФДМУ по Кірово
градській області за адресою: м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 800
до 17.15 09.11.2015 включно.
Конкурс відбудеться 13 листопада 2015 р. о 8.00 у РВ
ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 708. Телефон для довідок (0522)
33-23-38.

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: частина вбудованих нежитлових
приміщень загальною площею 2,0 м2, а саме: частина коридору
між центральним касовим залом та залом очікування для пасажирів
приміського сполучення (площею 1,0 м2) та частина коридору між
центральним касовим залом та рестораном (площею 1,0 м2), які пе
ребувають в будівлі вокзалу станції Львів. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Львів, пл. Двірцева, 1. Балансоутримувач: ВП «Вокзал стан
ції Львів» ДТГО «Львівська залізниця». Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою продовження договору оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний частині площі будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, пл. Двірцева, 1.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2015
(орієнтовно).
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною площею 4,0 м2 на першому поверсі будівлі під літ. «Б-3»
– новий аеровокзал. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Любінська, 168. Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт
«Львів» ім. Д. Галицького». Мета проведення незалежної оцінки: ви
значення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою
укладення договору оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний 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): 31.10.2015
(орієнтовно).
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною
площею 25,0 м2 на другому поверсі будівлі під літ. «Б-3» – новий
аеровокзал. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Лю
бінська, 168. Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Львів»
ім. Д. Галицького». Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення
договору оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний 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): 31.10.2015
(орієнтовно).
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною
площею 140,0 м2 на третьому поверсі будівлі під літ. «Б-3» – новий аеровокзал. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Лю
бінська, 168. Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Львів»
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4
ім. Д. Галицького». Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення
договору оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний 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): 31.10.2015
(орієнтовно).
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 10 площею 20,6 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Зо
лота, 8. Балансоутримувач: ДП «Львівський державний інститут з
проектування нафтопереробних і нафтохімічних підприємств «Львів
дніпронафтохім». Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення
договору оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний частині площі будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Золота, 8.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2015
(орієнтовно).
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270 і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 19.09.2011 за № 1096/19834 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяль
ності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності,
виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено
здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцін
ки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки.
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що
має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оці
нювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оці
нювачів, виданими відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб
(оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого нака
зом ФДМУ від 19.12.2001 № 2355; досвіду суб’єкта оціночної діяль
ності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна; переліку
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна, та їх особистого досвіду у прове
денні оцінки подібного майна; письмової згоди оцінювачів, яких буде
залучено суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки
майна.
Для участі в конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Львівській області конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції
та підтвердних документів. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 2
до Положення); копія установчого документа претендента; копії ква
ліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі
та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про
оцінку майна; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, вида
ного претенденту Фондом державного майна України; письмові згоди
оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведен
ня робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені
їх особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів;
інформація про претендента (документ, який містить відомості про
претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого
досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та
додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі
подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон
верті з описом документів, що містяться у конверті, і має містити про
позиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з ви
конанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях).
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00
через 14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою:
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше
ніж за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для
довідок: (032) 261-62-14, 261-62-04.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди
 1. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху гуртожитку № 1 площею 163,1 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Технічна, 4. Балансоу
тримувач: Вище професійне училище № 22 м. Сарни. Мета проведен
ня незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.10.2015.
 2. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху навчального корпусу № 2 площею 36,2 м2. Місцезна
ходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Технічна, 4.
Балансоутримувач: Вище професійне училище № 22 м. Сарни. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для роз
рахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.10.2015.
 3. Найменування об’єкта оцінки: бетонна площадка під котельню площею 162,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська
обл., м. Сарни, вул. Технічна, 4. Балансоутримувач: Вище професійне
училище № 22 м. Сарни. Мета проведення незалежної оцінки: визна
чення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укла
дення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.10.2015.
 4. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (гаражні бокси) площею 186,8 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Рівне, вул. Соборна, 366а. Балансоутримувач: Управління праці
та соціального захисту населення Рівненської райдержадміністрації.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії до
говору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.10.2015.
 5. Найменування об’єкта оцінки: КПО з магазином та їдальнею
площею 1 028,7 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська
обл., м. Дубно, вул. Семидубська, 14а. Балансоутримувач: Львіська
філія Концерну «Війсьторгсервіс». Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.10.2015.
 6. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщень навчального корпусу площею 28,4 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Рівне, вул. Київська, 53. Балансоутримувач: ДВНЗ «Рівненський
коледж економіки і бізнесу». Мета проведення незалежної оцінки: ви
значення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.10.2015.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270 і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 19.09.2011 за № 1096/19834.
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяль
ності, 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», яким передбачено
здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцін
ки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до конкурсної
комісії документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних
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документів, які містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності». До підтвердних
документів належать:
заява про участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно
до додатка 2 до Положення); копія установчого документа претен
дента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у
штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та під
писання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде
додатково залучено до проведення робіт з оцінки майна та підписан
ня звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а
також копії кваліфікаційних документів оцінювачів; копія сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності, виданого Фондом державного майна
України; інформація про претендента (документ, який містить відо
мості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та осо
бистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у штатному складі та
додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі
подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон
верті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт
(у календарних днях).
Конкурс відбудеться 9 листопада 2015 року о 10.00 у РВ
ФДМУ по Рівненській області за адресою: 33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77.
Документи на участь у конкурсі приймаються до регіонального від
ділення за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкур
су (включно) за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон
для довідок 22-79-40.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди
 1. Найменування об’єкта оцінки: будівля трансформаторної
підстанції площею 41,3 м2 та будівля газорозподільного пункту
площею 17,2 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл.,
м. Дубно, вул. Шашкевича, 7. Балансоутримувач: відсутній. Мета прове
дення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.10.2015.
 2. Найменування об’єкта оцінки: частина вестибуля навчального корпусу № 2 площею 2,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Рівне, вул. Приходька, 75. Балансоутримувач: Національний універ
ситет водного господарства та природокористування. Мета проведен
ня незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.10.2015.
 3. Найменування об’єкта оцінки: частина вестибуля навчального корпусу № 6 площею 2,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Рівне, вул. Чорновола, 49а. Балансоутримувач: Національний універ
ситет водного господарства та природокористування. Мета проведен
ня незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.10.2015.
 4. Найменування об’єкта оцінки: частина вестибуля навчального корпусу № 7 площею 2,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Рівне, вул. Мірющенка, 55а. Балансоутримувач: Національний уні
верситет водного господарства та природокористування. Мета прове
дення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.10.2015.
 5. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на
першому поверсі адмінбудівлі площею 9,0 м2. Місцезнаходжен
ня об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. С. Бандери, 39а. Балансоутримувач:
Рівненський обласний навчально-методичний центр естетичного ви
ховання учнів профтехосвіти. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
продовження терміну дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.10.2015.
 6. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення першого поверху будівлі (реєстровий номер 21560045.
1800.АААЖЕЖ625) площею 56,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцін
ки: м. Рівне, вул. Соборна, 56. Балансоутримувач: Рівненська дирекція
УДППЗ «Укрпошта». Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження
терміну дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.10.2015.
 7. Найменування об’єкта оцінки: частина вестибуля навчального корпусу площею 8,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Рівне, вул. Приходька, 75. Балансоутримувач: ПАТ комерційний банк
«Приватбанк». Мета проведення незалежної оцінки: визначення рин
кової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження
терміну дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.10.2015.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270 і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 19.09.2011 за № 1096/19834.
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяль
ності, 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», яким передбачено
здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцін
ки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до конкурсної
комісії документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних
документів, які містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності». До підтвердних
документів належать:
заява про участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно до
додатка 2 до Положення); копія установчого документа претендента;
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному
складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання зві
ту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково
залучено до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а також копії квалі
фікаційних документів оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності, виданого Фондом державного майна України; інформація
про претендента (документ, який містить відомості про претендента
щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи
оцінювачів, які працюють у штатному складі та додатково залучаються
ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон
верті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт
(у календарних днях).
Конкурс відбудеться 19 листопада 2015 року о 10.00 у РВ
ФДМУ по Рівненській області за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Документи на участь у конкурсі приймаються до регіонального від
ділення за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкур
су (включно) за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон
для довідок 22-79-40.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів:
1) частина нежитлового приміщення технічного поверху площею
6,0 м2; 2) ділянки даху загальною площею 16,0 м2 (балансоутри
мувач – Сумський державний університет). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2. Мета проведення неза
лежної оцінки – оренда.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2015.

Термін виконання робіт – 5 календарних днів від дати укладення
договору на проведення незалежної оцінки майна.
 2. Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів –
літні будинки для відпочинку з прибудовами загальною площею
149,8 м2, а саме: 1) літній будинок для відпочинку з прибудовами за
гальною площею 64,5 м2; 2) літній будинок для відпочинку з прибудо
вами загальною площею 85,3 м2 (майно, що не увійшло до статутного
капіталу ВАТ «Тростянецьке підприємство «Райагротехсервіс», залиши
лося в державній власності і належить до сфери управління РВ ФДМУ
по Сумській області). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл.,
Тростянецький р-н, Зарічненська с/р, масив «Заплава ріки Ворскла».
Мета проведення незалежної оцінки – оренда.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2015.
Термін виконання робіт – 5 календарних днів від дати укладення
договору на проведення незалежної оцінки майна.
 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлова будівля загальною
площею 418,8 м2 (майно, що не увійшло до статутного капіталу ВАТ
«Роменське автотранспортне підприємство 15948», залишилось у дер
жавній власності і належить до сфери управління РВ ФДМУ по Сумській
області). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Ромни, вул. Сумська,
97д. Мета проведення незалежної оцінки – оренда.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2015.
Термін виконання робіт – 5 календарних днів від дати укладення
договору на проведення незалежної оцінки майна.
 4. Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів, а
саме: 1) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 першого по
верху будівлі головного корпусу; 2) частини нежитлового приміщення
загальною площею 4,0 м2 другого поверху будівлі головного корпусу;
3) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 третього поверху
будівлі головного корпусу; 4) частина нежитлового приміщення пло
щею 2,0 м2 першого поверху будівлі корпусу філологічного факультету;
5) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 першого поверху
будівлі корпусу фізико-математичного факультету; 6) частина нежит
лового приміщення площею 2,0 м2 першого поверху будівлі 4 учбового
корпусу; 7) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 першого
поверху будівлі гуртожитку № 3; 8) частина нежитлового приміщення
площею 2,0 м2 першого поверху будівлі гуртожитку № 4 (балансоутри
мувач – Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Мака
ренка). Місцезнаходження об’єктів оцінки 1) – 6): м. Суми, вул. Ромен
ська, 87; місцезнаходження об’єкта оцінки 7): м. Суми, вул. Роменська,
91; місцезнаходження об’єкта оцінки 8): м. Суми, вул. Роменська, 93.
Мета проведення незалежної оцінки – оренда.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2015.
Термін виконання робіт – 5 календарних днів від дати укладення
договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснювати
ся відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 29.08.2011 № 1270 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
19.09.2011 за № 1096/19834.
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта, що має
підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів
та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, ви
даними відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у
Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду дер
жавного майна України від 19.12.2001 № 2355 і зареєстрованого в Мі
ністерстві юстиції України 28.12.2001 за № 1092/6283; досвіду суб’єкта
оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного
майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого
досвіду у проведенні оцінки подібного майна; письмової згоди оціню
вачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності
до виконання робіт з оцінки майна; у разі проведення підприємством
діяльності, пов’язаної з державною таємницею, спеціального дозво
лу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею,
виданого суб’єкту оціночної діяльності (допусків оцінювачів, які пере
бувають у трудових відносинах із суб’єктом оціночної діяльності або
залучаються ним за цивільно-правовими договорами), або дозволу,
виданого іншому суб’єкту оціночної діяльності, якого за відповідною
угодою буде залучено до виконання робіт, пов’язаних з державною
таємницею. До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оці
ночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної
діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими
передбачено здійснення практичної діяльності з оцінки майна за на
прямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що
відповідають об’єкту оцінки.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення
конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та
підтвердних документів. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі за встановленою формою; копія установ
чого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінюва
чів (у тому числі копії посвідчень про підвищення кваліфікації), які пра
цюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки
та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких
буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їх особистими
підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого
претенденту Фондом державного майна України; інформація про пре
тендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його
досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів,
які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з
незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента на кожний об’єкт подається
окремо у запечатаному конверті з описом підтвердних документів,
що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо вартості ви
конання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також терміну виконання робіт, якщо він не визначений в інформації
про проведення конкурсу. На конверті потрібно зробити відмітку «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити на
зву об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта
господарювання, який подає заяву.
Конкурс відбудеться 11 листопада 2015 року о 10.00 за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 5.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 5 листопада
2015 року (включно).
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єкта приватизації
 Найменування об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 290,8 м2, що орендуються ФОП Макси
менком О. Д. та обліковуються на балансі ВАТ «АК «Свема». Місцез
находження об’єкта: м. Шостка, вул. Горького, 4. Мета проведення
незалежної оцінки – приватизація шляхом викупу (орендарем виконані
невід’ємні поліпшення).
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2015.
Термін виконання робіт – згідно з Методикою оцінки майна, за
твердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003
№ 1891.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснювати
ся відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 29.08.2011 № 1270 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
19.09.2011 за № 1096/19834.
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта, що має
підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів
та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, ви
даними відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у
Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду дер
жавного майна України від 19.12.2001 № 2355 і зареєстрованого в Мі
ністерстві юстиції України 28.12.2001 за № 1092/6283; досвіду суб’єкта
оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного
майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого
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досвіду у проведенні оцінки подібного майна; письмової згоди оціню
вачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності
до виконання робіт з оцінки майна; у разі проведення підприємством
діяльності, пов’язаної з державною таємницею, спеціального дозво
лу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею,
виданого суб’єкту оціночної діяльності (допусків оцінювачів, які пере
бувають у трудових відносинах із суб’єктом оціночної діяльності або
залучаються ним за цивільно-правовими договорами), або дозволу,
виданого іншому суб’єкту оціночної діяльності, якого за відповідною
угодою буде залучено до виконання робіт, пов’язаних з державною
таємницею. До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оці
ночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної
діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими
передбачено здійснення практичної діяльності з оцінки майна за на
прямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що
відповідають об’єкту оцінки.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення
конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та
підтвердних документів. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі за встановленою формою; копія установ
чого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінюва
чів (у тому числі копії посвідчень про підвищення кваліфікації), які пра
цюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки
та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких
буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їх особистими
підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого
претенденту Фондом державного майна України; інформація про пре
тендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його
досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів,
які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з
незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента на об’єкт подається окремо у
запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться
у конверті, і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну
виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про проведення
конкурсу. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбо
ру суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на
який подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарю
вання, який подає заяву.
Конкурс відбудеться 18 листопада 2015 року о 10.00 за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 5.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 12 листопада
2015 року (включно).

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

2

3

4

5

Найменування об’єкта оцінки, площа,
місцезнаходження (індекс, адреса), балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
Частина коридору № 48 на першому поверсі 2-поверхового
адміністративного будинку загальною площею 5,0 м2 за
адресою: Харківська обл., м. Красноград, вул. Лермонтова,
84, що перебуває на балансі Красноградського РВ
ГУМВС України в Харківській області, 08675938,
тел. (057) 447-82-91
Нежитлове приміщення – кімн. 29 господарського корпусу
в одноповерховій будівлі котельні з пральнею загальною
площею 77,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Пирогова, 8, що
перебуває на балансі державного закладу охорони здоров’я
«Обласна туберкульозна лікарня № 3», 01108194,
тел. (057) 293-30-28
Частина кімн. 15 (площею 18,0 м2) та кімн. 17 (площею
5,7 м2) – постійно, кімн. 18 (площею 70,8 м2) – погодинно
(понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця з 10.00 до
15.00) на першому поверсі 5-поверхової адміністративноучбової будівлі загальною площею 94,5 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Кооперативна, 7, що перебувають на балансі
Харківського коледжу Державного університету телекомунікацій, 38898340, тел. (057) 731-30-63
Нежитлові приміщення – кімн. 1-2, 1-5, 1-6,1-7, 1-8 та
частина кімн. 1-4 на першому поверсі 3-поверхової адміністративної будівлі загальною площею 31,75 м2 за адресою:
Харківська обл., смт Краснокутськ, вул. Леніна, 123, що
перебувають на балансі Харківської дирекції УДППЗ «Укрпошта», 22721970, тел. (057) 712-08-57
Приміщення № 1-2 на першому поверсі 4-поверхової прибудови побутового призначення холодильної станції загальною
площею 26,6 м2 за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13,
що перебуває на балансі ДП «Завод імені В. О. Малишева»,
14315629, тел.: 737-69-89, 737-28-06

6 Одноповерхова будівля прохідної філії «Агрегатного заводу»
загальною площею 7,7 м2 за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13, що перебуває на балансі ДП «Завод імені
В. О. Малишева», 14315629, тел.: 737-69-89, 737-28-06

Дата
оцінки

Мета проведення
оцінки

На дату
підписання
наказу

Визначення вартості об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

На дату
підписання
наказу

Визначення вартості об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

На дату
підписання
наказу

Визначення вартості об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

На дату
підписання
наказу

Визначення вартості об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

На дату,
визначену
орендодавцем

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

На дату,
визначену
орендодавцем

7 Приміщення на першому та на 3-му поверхах цегляної
На дату,
будівлі побутових приміщень адміністративно-побутового
визнакорпусу 300С загальною площею 360,2 м2 за адресою:
чену
м. Харків, вул. Морозова, 13, що перебувають на балансі ДП орендо«Завод імені В. О. Малишева», 14315629, тел.: 737-69-89,
давцем
737-28-06
8 Одноповерхова будівля складу тари загальною площею
81,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 126, що
перебуває на балансі ДП «Завод імені В. О. Малишева»,
14315629, тел.: 737-69-89, 737-28-06

На дату,
визначену
орендодавцем

9 Підвальна будівля овочесховища загальною площею
1 179,21 м2 за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 126,
що перебуває на балансі ДП «Завод імені В. О. Малишева»,
14315629, тел.: 737-69-89, 737-28-06

На дату,
визначену
орендодавцем

10 Частина нежитлового приміщення одноповерхової будівлі
центральної прохідної загальною площею 1,0 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Плеханівська, 126, що перебуває на балансі
ДП «Завод імені В. О. Малишева», 14315629,
тел.: 737-69-89, 737-28-06

На дату,
визначену
орендодавцем

11 Приміщення одноповерхової будівлі прохідної № 4 загальною площею 22,8 м2 за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 126, що перебуває на балансі ДП «Завод імені В. О.
Малишева», 14315629, тел.: 737-69-89, 737-28-06

На дату,
визначену
орендодавцем

12 Кімната № 1-7 на першому поверсі 4-поверхової будівлі
прибудови побутового призначення до цеху 550 загальною
площею 79,9 м2 за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська,
126, що перебуває на балансі ДП «Завод імені В. О. Малишева», 14315629, тел.: 737-69-89, 737-28-06

На дату,
визначену
орендодавцем

13 Кімнати 35, 36, 39, 40, 43 на першому поверсі двоповерхо- На дату,
вої побутової будівлі загальною площею 62,2 м2 за адресою: визнам. Харків, вул. Ковтуна, 21, що перебувають на балансі ДП
чену
«Завод імені В. О. Малишева», 14315629, тел.: 737-69-89,
орендо737-28-06
давцем
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Продовження таблиці

Найменування об’єкта оцінки, площа,
№
місцезнаходження (індекс, адреса), балансоутримувач
з/п
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
14 Приміщення № 26, 27 на першому поверсі двоповерхової
побутової будівлі загальною площею 15,2 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Ковтуна, 21, що перебувають на балансі ДП
«Завод імені В. О. Малишева», 14315629, тел.: 737-69-89,
737-28-06
15 Приміщення одноповерхового будинку торговельного павільйону на торговельній площадці «Малишевський»
(інв. № 000558) загальною площею 7,9 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Плеханівська, 126, що перебуває на балансі
ДП «Завод імені В. О. Малишева», 14315629,
тел.: 737-69-89, 737-28-06

Дата
оцінки

Мета проведення
оцінки

На дату,
визначену
орендодавцем

Визначення вартості об’єкта оренди
для погодження
розрахунку орендної плати (за заявою від сторонньої
організації)
Визначення вартості об’єкта оренди
для погодження
розрахунку орендної плати (за заявою від сторонньої
організації)
Визначення вартості об’єкта оренди
до 200,0 м2 для
погодження розрахунку орендної
плати (за заявою
від сторонньої організації)
Визначення вартості об’єкта з метою
продовження договору оренди

На дату,
визначену
орендодавцем

16 Нежитлове приміщення – частина вестибуля на першоНа дату,
му поверсі головного учбового корпусу ХНМУ загальною
визнаплощею 1,0 м2 за адресою: м. Харків, просп. Леніна, 4, що
чену
перебуває на балансі Харківського національного медичного орендоуніверситету
давцем

17 Частина холу зліва від входу на першому поверсі
5-поверхової будівлі учбово-лабораторного корпусу ХНМУ
(інв. № 102006, літ. за техпаспортом «А-5») загальною
площею 1,5 м2 за адресою: м. Харків, просп. Леніна, 4, що
перебуває на балансі Харківського національного медичного
університету, 01896866, тел. 707-73-80
18 Нежитлове приміщення – кімн. 525 на 5-му поверсі
5-поверхового будинку гуртожитку (інв. № 70331 літ. А-5)
загальною площею 69,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Бакуліна, 10, що перебуває на балансі Харківського
національного університету радіоелектроніки, 02071197,
тел. 702-10-16
19 Частина приміщення фойє на другому поверсі триповерхової учбового корпусу «Б» (інв. № 102001) загальною
площею 30,0 м2 за адресою: м. Харків, просп. Леніна, 4,
що перебуває на балансі Харківського національного
медичного університету, 01896866, тел. 707-73-80
20 Частина нежитлового приміщення на першому поверсі
2-поверхової адміністративної будівлі (літ. А-2) загальною
площею 7,3 м2 за адресою: м. Харків, пров. Феєрбаха, 1/3,
що перебуває на балансі Української державної академії залізничного транспорту, 01116472
21 Нежитлові приміщення – кімн. 3, 4, 5, 5а, 9 10, 11, 6,
6а, 12 на першому поверсі 4-поверхового навчальноадміністративного будинку загальною площею 101,4 м2 за
адресою: м. Харків, вул. Кооперативна, 10, що перебувають
на балансі Харківського гідрометеорологічного технікуму
Одеського державного екологічного університету, 26597739,
тел. (057) 731-32-69
22 Нежитлове приміщення на 3-му поверсі та ділянки
покрівлі 3-поверхової будівлі адміністративно-побутового
корпусу загальною площею 21,9 м2 за адресою: Харківська
обл., м. Люботин, вул. Леніна, 98а, що перебувають
на балансі Люботинської авторемонтної майстерні ПЗ,
тел. 741-10-26
23 Нежитлове приміщення третього поверху лабораторного
корпусу загальною площею 5,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Кооперативна, 7, що перебуває на балансі Харківського коледжу Державного університету телекомунікацій,
38898340, тел. 731-30-63
24 Нежитлове приміщення технічного поверху площею 7,5 м2
та ділянка даху площею 30,0 м2 будівлі корпусу № 70 загальною площею 37,5 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Сумська, 134, що перебувають на балансі Харківського
державного авіаційного виробничого підприємства
25 Нежитлове приміщення першого поверху 4-поверхової будівлі громадського будинку (інв. № 61436) загальною
площею 39,1 м2 за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 12,
що перебуває на балансі Харківського національного
університету радіоелектроніки

14.02.16

21.11.15 Визначення вартості об’єкта з метою
продовження договору оренди
10.11.15 Визначення вартості об’єкта з метою
продовження договору оренди
24.10.15 Визначення вартості об’єкта з метою
продовження договору оренди
На дату
підписання
наказу

Визначення вартості об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

31.12.15 Визначення вартості об’єкта з метою
продовження договору оренди
18.10.15 Визначення вартості об’єкта з метою
продовження договору оренди
25.11.15 Визначення вартості об’єкта з метою
продовження договору оренди
23.11.15 Визначення вартості об’єкта з метою
продовження договору оренди

Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцін
ки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними докумен
тами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реє
стрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Держав
ного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвер
дженого наказом Фонду державного майна України від 10.06.2013
№ 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.06.2013
за № 937/23469; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні
оцінки майна, зокрема подібного майна; переліку оцінювачів, які бу
дуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звітів
про оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки поді
бного майна; письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде за
лучено суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки
майна.
По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсі
подають до РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію,
яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів. До
підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 29.08.2011 № 1270); копія установчого документа претендента;
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, копії посвідчень про під
вищення кваліфікації оцінювачів за напрямами, які працюють у штат
ному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання
звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додат
ково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими під
писами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого
претенденту ФДМУ; інформація про претендента (документ, який
містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, квалі
фікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його
штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки
майна, у тому числі подібного майна, тощо); опис підтвердних доку
ментів; один конверт.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон
верті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт,
який повинен становити не більше 5 днів для об’єктів оренди нерухо
мого майна (після отримання в повному обсязі необхідної документації
та інформації про об’єкт оцінки).
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній
одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допуска
ється.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по
кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що
містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться об 11.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації у РВ ФДМУ по Харківській області за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова,18, 4-й поверх, кімн. 405.
Тел. для довідок (057) 705-18-57.
Документи на участь у конкурсі подаються до відділу службового ді
ловодства РВ ФДМУ по Харківській області за адресою: 61024, м. Хар
ків, вул. Гуданова, 18, 3-й поверх, кімн. 308 за чотири робочих дні до
оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Харківській області конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація про
оголошення якого опублікована в газеті «Відомості приватизації»
№ 42 (891) від 05.10.2015 на стор. 6, не відбувся 20.10.2015 у зв’язку
із реорганізацією структури регіонального відділення.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Херсонській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення оцінки
державного майна
 Об’єкт оцінки: частина нежитлових приміщень площею
2
243,5 м на першому поверсі, другий поверх загальною площею 402,3 м2 та третій поверх загальною площею 410,9 м2 триповерхової будівлі ремонтно-механічної майстерні (реєстровий
№ 01034707.5ФННМЯЕ002) та складські приміщення (реєстровий № 01034707.5ФННМЯЕ004) загальною площею 307,2 м2 за
адресою: м. Херсон, вул. Блюхера, 60, що перебувають на балансі
Цюрупинського міжрайонного управління водного господарства. Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для роз
рахунку орендної плати при укладенні договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.10.2015.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумеро
ваний, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності
– суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію
в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ
від 29.08.2011 № 1270 «Про затвердження Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності», зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 19.09.2011 за № 1096/19834), а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; копію уста
новчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оці
нювачів (у тому числі копії посвідчень про підвищення кваліфікації), які
працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцін
ки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких
буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особисти
ми підписами; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, вида
ного претенденту Фондом державного майна України; інформацію про
претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо
його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оціню
вачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються
ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо);
конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конвер
ті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, та терміну виконання робіт у
календарних днях (не більше 5 днів по об’єкту оренди).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з опи
сом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»,
а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву про участь у кон
курсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурсна документація приймається до 14.00 за чотири робочих
дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою:
м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 236.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допуска
ється.
Конкурс відбудеться о 9.00 через 14 днів після опублікування
цієї інформації в РВ ФДМУ по Херсонській області за адресою:
м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 236, телефон для довідок
(0552) 22-44-44.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів державної власності
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для продовження договору оренди.
 Назва об’єкта оцінки № 1: частина приміщення площею 2,0 м2
у вестибулі першого поверху та частина приміщення площею
2,0 м2 у фойє другого поверху. Балансоутримувач – Хмельницький
національний університет. Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельниць
кий, вул. Інститутська, 11/1.
Запланована дата оцінки – 31.10.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.
 Назва об’єкта оцінки № 2: вбудоване приміщення загальною
площею 23,7 м2. Балансоутримувач – Хмельницька дирекція УДППЗ
«Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., Ізяслав
ський р-н, с. Тернавка, вул. Центральна, 34.
Запланована дата оцінки – 31.10.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.
 Назва об’єкта оцінки № 3: вбудовані приміщення загальною
площею 26,1 м2 у будівлі відділення поштового зв’язку. Балансо
утримувач – Хмельницька дирекція УДППЗ «Укрпошта». Місцезнахо
дження об’єкта: Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Михайлівці,
вул. 1 Травня, 2в.
Запланована дата оцінки – 31.10.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.
 Назва об’єкта оцінки № 4: вбудовані приміщення загальною
площею 29,5 м2 у будівлі відділення поштового зв’язку. Балан
соутримувач – Хмельницька дирекція УДППЗ «Укрпошта». Місцезна
ходження об’єкта: Хмельницька обл., Летичівський р-н, с. Ярославка,
вул. Центральна, 12.
Запланована дата оцінки – 31.10.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.
 Назва об’єкта оцінки № 5: вбудовані приміщення загальною
площею 57,2 м2 у будівлі поліклініки. Балансоутримувач – Сектор
медичного забезпечення УМВСУ в Хмельницькій області. Місцез
находження об’єкта: м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 112.
Запланована дата оцінки – 31.10.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.
 Назва об’єкта оцінки № 6: частина вбудованих підвальних
приміщень загальною площею 42,41 м2 у будівлі заміського реабілітаційного відділення лікарні з поліклінікою. Балансоутриму
вач – Сектор медичного забезпечення УМВСУ в Хмельницькій області.
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., Городоцький р-н, смт
Сатанів, вул. Курортна, 42.
Запланована дата оцінки – 31.10.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.
 Назва об’єкта оцінки № 7: вбудоване приміщення загальною
площею 12,1 м2 на першому поверсі будівлі поліклініки. Балан
соутримувач – ДЗ «Спеціалізована медико-санітарна частина № 4».
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Нетішин, вул. Лісо
ва, 1.
Запланована дата оцінки – 31.10.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.
 Назва об’єкта оцінки № 8: вбудовані приміщення загальною
площею 102,9 м2 на першому поверсі адмінбудівлі. Балансоутри
мувач – Головне управління статистики у Хмельницькій області. Місцез
находження об’єкта: Хмельницька обл., м. Деражня, вул. Миру, 36.
Запланована дата оцінки – 31.10.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.
 Назва об’єкта оцінки № 9: вбудовані приміщення загальною
площею 49,0 м2 на першому поверсі адмінбудівлі. Балансоутримувач – Головне управління статистики у Хмельницькій області.
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Деражня, вул. Миру, 36.
Запланована дата оцінки – 31.10.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для укладення договору оренди.
 Назва об’єкта оцінки № 10: вбудоване приміщення площею
16,4 м2 на другому поверсі адміністративної будівлі. Балансоутри
мувач – Хмельницьке обласне управління водних ресурсів. Місцезна
ходження об’єкта: м. Хмельницький, вул. Соборна, 29.
Запланована дата оцінки – 31.10.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.
 Назва об’єкта оцінки № 11: вбудовані приміщення на першому поверсі адміністративної будівлі загальною площею 72,1 м2.

26 жовтня 2015 року
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Балансоутримувач – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Місцезнахо
дження об’єкта: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75.
Запланована дата оцінки – 31.10.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.
 Назва об’єкта оцінки № 12: частина вбудованого приміщення
площею 3,02 м2 на першому поверсі будівлі. Балансоутримувач
– Старокостянтинівський міськрайонний центр зайнятості. Місцезна
ходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, вул. Мар
шала Красовського, 4.
Запланована дата оцінки – 31.10.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.
 Назва об’єкта оцінки № 13: вбудоване приміщення площею
229,7 м2 на другому поверсі заводоуправління. Балансоутримувач
– ДП «Красилівський агрегатний завод». Місцезнаходження об’єкта:
Хмельницька обл., м. Красилів, вул. Правдинська, 1.
Запланована дата оцінки – 31.10.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну
документацію у запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться у конверті. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 2
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за
твердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270); копія установчого
документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів,
які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення
оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінюва
чів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми
особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів оці
нювачів; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого
претенденту Фондом державного майна України; інформація про пре
тендента, в якій зазначаються досвід роботи, кваліфікація та особис
тий досвід роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та

додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі
подібного майна, тощо.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу – практичний досвід з
визначення ринкової вартості подібного майна.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, кальку
ляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання
робіт (у календарних днях). До уваги приймаються пропозиції, в яких
строк виконання робіт з оцінки об’єктів нерухомого майна не переви
щує 5 днів.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування інформації о 10.00 у РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою:
м. Хмельницький, вул. Соборна, 75.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ
по Хмельницькій області за вказаною вище адресою за чотири робо
чих дні до дати проведення конкурсу (включно). Телефон для довідок
(0382) 79-56-16.

ФДМУ ПОвідомляє
Продовження рубрики. Початок на стор. 1

ІНФОРМАЦІЯ
про роботу Фонду державного майна України
та хід виконання Державної програми
приватизації у січні – вересні 2015 року
Основним завданням Фонду державного майна України (далі –
Фонд) у 2015 році є підготовка та реалізація заходів, спрямованих на
проведення масштабної прозорої приватизації державної власності
відповідно до напрямів реформ, визначених Стратегією сталого роз
витку «Україна – 2020», Коаліційною Угодою депутатських фракцій та
Програмою діяльності Кабінету Міністрів України.
З цією метою Фондом здійснюється системна робота з удоскона
лення та оновлення приватизаційного законодавства шляхом внесення
комплексних змін до базового та спеціального законодавства з питань
приватизації, які дадуть змогу спростити приватизаційні процедури,
підвищити рівень їх прозорості, зняти зайві обмеження.
Так, у Верховній Раді України перебуває розроблений Фондом та
схвалений Урядом проект Закону України «Про внесення змін до дея
ких законів України» (реєстраційний номер 2319а від 09.07.2015). За
значеним законопроектом, зокрема, пропонується виключити норму
про обов’язковий продаж на фондових біржах пакетів акцій у розмірі
5 – 10 % статутного капіталу акціонерного товариства (АТ) до прове
дення конкурсу, розширити коло об’єктів приватизації, до підготовки
до продажу яких можуть залучатися радники, не допускати до прива
тизації в якості покупців юридичних та фізичних осіб з держав, які ви
знані Верховною Радою України державою-агресором. На засіданні
Верховної Ради України 9 жовтня 2015 року відбувся розгляд та об
говорення законопроекту.
Кабінет Міністрів України розпорядженням від 23 вересня 2015 року
№ 1028-р затвердив перелік інвестиційно привабливих об’єктів до про
дажу, в процесі приватизації яких можуть бути залучені радники.
Для спрощення механізму приватизації об’єктів незавершеного
будівництва та забезпечення прозорості приватизації цих об’єктів
Фондом підготовлено проект Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України з питань приватизації та державної
реєстрації прав на об’єкти незавершеного будівництва». Законопро
ектом, зокрема, передбачено скасування вимоги щодо обов’язкового
продажу об’єктів під розбирання разом із земельними ділянками. За
значений проект закону доопрацьовано з урахуванням рішення Урядо
вого комітету з питань економічного розвитку та європейської інтеграції
та подано на розгляд Кабінету Міністрів України.
Усі законодавчі зміни, які розробляються на сьогодні Фондом, ма
ють забезпечити виконання у повному обсязі завдань Коаліційної Угоди
депутатських фракцій, Програми діяльності Кабінету Міністрів України
та з надходження коштів до державного бюджету.
Для забезпечення надходження коштів від приватизації Урядом та
Фондом прийнято відповідні рішення щодо суттєвого скорочення пе
реліку об’єктів, які не підлягають приватизації, та подальшого продажу
об’єктів, що будуть виключені із зазначеного переліку, підготовки об’єктів
до продажу, оцінки за новими правилами та продажу об’єктів.
Кабінет Міністрів України постановою від 12 травня 2015 року № 271
«Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 році»
визначив перелік об’єктів державної власності, що підлягають прива
тизації у 2015 році, та перелік об’єктів державної власності, що підля
гають приватизації у 2015 році після їх виключення із Закону України
«Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають
приватизації».
На виконання зазначеної постанови та з метою організації про
дажу об’єктів у 2015 році Фонд 19 травня 2015 року затвердив пере
лік об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу, та перелік
об’єктів груп В, Г, які підлягають продажу (майже 100 об’єктів), а також
визначив помісячний пооб’єктний план-графік виставлення на продаж
об’єктів груп В, Г та затвердив помісячні графіки підготовки об’єктів
груп В, Г до продажу в 2015 році.
За поданням Фонду Кабінетом Міністрів України прийнято розпо
рядження від 17 червня 2015 року № 626-р «Деякі питання приватизації
об’єктів державної власності», яким затверджено умови приватизації
(плани розміщення акцій об’єктів групи Г та об’єктів, що належать до
паливно-енергетичного комплексу).
На засадах прозорості, публічності та відкритості Фондом прово
диться інформаційна компанія щодо об’єктів, які пропонуються до про
дажу, для залучення широкого кола інвесторів до приватизації цих укра
їнських компаній. Презентаційна інформація про об’єкти приватизації
оприлюднюється та регулярно оновлюється на офіційному веб-сайті
Фонду. Для активізації продажу об’єктів змінено формат інформаційних
оголошень на офіційному веб-сайті Фонду та в офіційних друкованих
виданнях державних органів приватизації, а також збільшено періодич
ність виходу газети «Відомості приватизації» (двічі на тиждень). Крім
того, інформаційні повідомлення про продаж об’єктів розміщуються
також на неофіційних рейтингових веб-сайтах.

З метою оптимізації структури державних активів, віднесених до
сфери управління Фонду, відповідно до законів України «Про Фонд
державного майна України», «Про приватизацію державного майна»,
«Про управління об’єктами державної власності» наказом Фонду від
4 серпня 2015 року № 1105 створено робочу групу з питань інвентари
зації об’єктів державної власності, управління якими здійснює Фонд.
За результатами аналізу, проведеного цією робочою групою, Фон
дом підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про
внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2015 року № 271» (у частині доповнення 19 об’єктами).
Проект проходить узгоджувальні процедури з відповідними органами
державної влади.
У зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 19
серпня 2015 року № 612 «Про внесення змін до постанов Кабінету Мі
ністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891 та від 24 червня 2015
року № 525» Фондом відтерміновано початок приватизації об’єктів
групи Г та паливно-енергетичного комплексу, що належать державі у
господарських товариствах, за рахунок продажу яких значною мірою
планувалося виконати план надходження коштів до державного бюдже
ту в 2015 році. Відповідно до постанови початкова ціна, встановлена
для об’єктів групи Г та паливно-енергетичного комплексу до набран
ня чинності цією постановою, підлягає перегляду з урахуванням осо
бливостей, передбачених абзацом третім пункту 79 Методики оцінки
майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10
грудня 2003 року № 1891. Крім того, продаж таких важливих об’єктів
має здійснюватися за новими правилами та стандартами приватизації,
прозоро та вигідно для держави.
У зв’язку з призупиненням процесу приватизації великих об’єктів
Фондом розроблено та Кабінетом Міністрів України прийнято постанову
від 7 жовтня 2015 року № 819 «Про внесення змін до деяких актів Кабі
нету Міністрів України з питань приватизації», якою продовжено на 2016
рік дію постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 р. № 271
«Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 році»
та терміни розміщення пакетів акцій низки обленерго, ПАТ «Одеський
припортовий завод», ПАТ «Сумихімпром», ПрАТ «Івано-Франківський
локомотиворемонтний завод».
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня
2015 року № 612 до вдосконалення нормативно-правового регулюван
ня оцінки об’єктів приватизації наказами Фонду припинено аукціони на
фондовій біржі з продажу акцій ПАТ «Одеський припортовий завод» та
ПАТ «Кам’янець-Подільськсільмаш».
У січні – вересні 2015 року Фондом через фондові біржі вистав
лено 67 пакетів акцій 44 АТ загальною номінальною вартістю 959,307
млн грн. За підсумками торгів на фондових біржах продано 5 пакетів
акцій на загальну суму 100,543 млн грн, серед яких три пакети акцій
ПАТ «Іллічівський судноремонтний завод», пакет акцій ПАТ «Війтовець
ке підприємство по племінній справі в тваринництві» та пакет акцій
ПАТ «Фермент».
З початку року Фондом оголошено 8 конкурсів (2 – повторно) з
продажу пакетів акцій таких товариств: ПАТ «Агропромтехпостач»,
ПАТ «Гайворонський тепловозоремонтний завод» (повторно), ПАТ
«Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут засо
бів технологічного устаткування «Велт» (повторно), ПАТ «Науководослідний інститут електромеханічних приладів», ПАТ «Український
науково-дослідний інститут технології машинобудування» та ПАТ
«Закарпатський завод «Електроавтоматика». Загальна початко
ва вартість зазначених об’єктів приватизації становить 65,298 млн
грн.
За результатами конкурсів з продажу пакетів акцій ПАТ «Агропром
техпостач» та ПАТ «Науково-дослідний і проектно-конструкторський ін
ститут засобів технологічного устаткування «Велт» укладено договори
купівлі-продажу на загальну суму 11,547 млн грн.
Протягом звітного періоду органами приватизації продано 78
об’єктів державної власності, з яких 52 об’єкти групи А, 6 об’єктів
груп В, Г, 13 об’єктів групи Д, 1 об’єкт групи Е та 6 об’єктів групи Ж;
за угодами з органами місцевого самоврядування – 426 об’єктів ко
мунальної власності, з яких 424 об’єкти групи А, 1 об’єкт групи Д та 1
об’єкт групи Ж.
На сьогодні Фонд та його регіональні відділення сконцентрували
значні зусилля на здійснення заходів з приватизації об’єктів малої при
ватизації. З метою залучення більшої кількості інвесторів до об’єктів
малої приватизації на офіційному веб-сайті Фонду оприлюднено ін
формацію щодо 910 об’єктів груп А, Д, Ж.
З початку 2015 року Фондом приватизовано 71 об’єкт державної
власності груп А, Д та Ж, надходження коштів від продажу яких (сума
коштів відповідно до укладених договорів купівлі-продажу) становить
27,574 млн грн.
З метою забезпечення продажу об’єктів, які не користувалися по
питом багато років, здійснюються заходи з продажу таких об’єктів на
аукціоні за методом зниження ціни: сформовано перелік об’єктів при
ватизації, які доцільно запропонувати до продажу на такому аукціоні,

надано 11 оголошень (2 – повторно) щодо продажу об’єктів на аукціоні
за методом зниженням ціни. Наразі на аукціоні за методом зниженням
ціни вже продано 2 об’єкти.
Для впровадження сучасних технологій продажу об’єктів привати
зації державної власності на аукціонах в електронній формі Фондом
розроблено порядок проведення в електронній формі продажу об’єктів
малої приватизації на аукціоні, в тому числі за методом зниження ціни,
який на сьогодні знаходиться на державній реєстрації в Міністерстві
юстиції України.
Також проведено аукціон за методом зниження ціни («голландський
аукціон») з продажу 12,45 % акцій ПАТ «Емальхімпром» (об’єкт групи
Е). Пакет акцій продано за 119,45 млн грн.
За оперативними даними, з початку року від приватизації державного майна надійшло та перераховано до загального фонду
державного бюджету 126,842 млн грн.
У зв’язку з припиненням аукціонів на фондових біржах з продажу
пакетів акцій ПАТ «Одеський припортовий завод», перенесенням на
IV квартал 2015 року проведення торгів пакетами акцій об’єктів гру
пи Г та паливно-енергетичного комплексу, які можуть становити ін
терес для потенційних інвесторів і забезпечити значні надходження
до державного бюджету, Фонд у поточному році очікує надходження
коштів у розмірі близько 1 млрд грн за рахунок успішного продажу
ПрАТ «Президент – готель» (об’єкт групи Е), а також теплоелектроцентралей.
Зважаючи на це, Фонд надав Міністерству фінансів України скори
гований уточнений прогноз надходження коштів від приватизації дер
жавного майна до державного бюджету в 2015 році.
Для забезпечення дерегуляції та демонополізації у сфері оціночної
діяльності, підвищення якості оціночних послуг, посилення ролі само
регулівних організацій оцінювачів створеною Фондом міжвідомчою ро
бочою групою розроблено проект Закону України «Про внесення змін
до законодавства про оцінку майна та професійну оціночну діяльність
в Україні». Законопроект передбачає нові підходи до регулювання та
здійснення оціночної діяльності і викладає Закон України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» в
новій редакції.
На сьогодні проект закону готується для подання на розгляд Кабі
нету Міністрів України.
З метою вдосконалення оцінки майна об’єктів права державної та
комунальної власності в процесі підготовки до приватизації, форму
вання реальної початкової вартості об’єкта приватизації Фондом під
готовлено зміни до Методики оцінки майна, якими встановлюються
нові правила оцінки. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про
внесення змін до Методики оцінки майна» в установленому порядку
подано на розгляд Уряду.
Системна та комплексна робота Фонду у сфері орендних відносин
дала змогу забезпечити виконання орендарями умов договорів орен
ди державного майна, загальна кількість яких на 1 жовтня 2015 року
становить 20 576. Незважаючи на те, що значну кількість договорів
оренди укладено стосовно державного майна, яке перебуває в зоні
проведення антитерористичної операції та на тимчасово окупованій
території Автономної Республіки Крим, державними органами прива
тизації забезпечено надходження коштів до державного бюджету від
оренди державного майна в сумі 886,376 млн грн при встановленому
річному плановому завданні 544,00 млн грн.
У сфері корпоративного управління Фонд станом на 1 жовтня 2015
року здійснює управління корпоративними правами держави у 364 гос
подарських товариствах, з яких 103 господарських товариства мають у
статутному капіталі державну частку понад 50 % (контрольний пакет),
що становить 28 % загальної кількості господарських товариств, які
перебувають у сфері управління Фонду.
Станом на 1 жовтня 2015 року господарськими товариствами, що
перебувають у сфері управління Фонду, на загальних зборах акціоне
рів за результатами фінансово-господарської діяльності в 2014 році
ухвалено рішення про нарахування дивідендів на корпоративні права
держави обсягом 384,950 млн грн. До Державного бюджету України
перераховано 384,474 млн грн.
Виконуючи функцію розпорядника Єдиного реєстру об’єктів дер
жавної власності (далі – Реєстр), Фонд співпрацює зі 155 суб’єктами
управління. На сьогодні в Реєстрі обліковується майже 25 тис. юри
дичних осіб, які діють на основі державної власності, і 562 господарські
організації з корпоративними правами держави.
Також Фондом проводиться робота з виконання інших завдань,
визначених Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020», схваленою
Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5, Програмою ді
яльності Кабінету Міністрів України, та вживаються необхідні заходи
щодо реалізації державної політики у сфері управління та розпоря
дження об’єктами права державної власності.
Підготовлено Управлінням законодавчого
та аналітичного забезпечення ФДМУ

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

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

Назва органу
управління

1 Міністерство освіти
і науки України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
02125237, Мелітопольський державний педагогічний
університет ім. Б. Хмельницького, 72312, м. Мелітополь,
вул. Леніна, 20, тел. (0619) 44-05-60

найменування

реєстровий номер майна

Нежитлове приміщення 118-119 (частина
приміщення № 4) першого поверху будівлі
гуртожитку літ. А-9

02125237.1.ЦСЮЯУУ068

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
м. Мелітополь,
2,0
4 298,00
2 роки 364 дні
Побутове обслуговування населення (розміщення автовул. Крупської, 9
номних пральних комплексів, що не потребують обслуговуючого персоналу)
місцезнаходження

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ ФДМУ
по Запорізькій області, тел.: (061) 226-07-87, 226-07-88, 226-07-89, 227-07-85. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди із супровід
ним листом. 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».

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

Назва органу
управління
Державна санітарно-епідеміо
логічна служба України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
38163048, Головне управління Держсанепідемслужби в Івано-Франківській області,
м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 4, тел.: (0342) 75-28-53, 2-32-16

найменування
Будівля лабораторії

реєстровий номер майна
–

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Івано-Франківська обл., м. Надвірна,
384,4
792 512,00
5 років
Побутове обслуговуванвул. Петрушевича, 3
станом на 31.05.2015
ня населення

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

26 жовтня 2015 року

№ 48 (897)

7
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Одеській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
1 Міністерство освіти 02071062, Одеська національна академія харчових технологій,
і науки України
65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112, тел. (048) 722-80-42
2 Міністерство освіти 02546246, Державний навчальний заклад «Одеське професійноі науки України
технічне училище машинобудування», 65005, м. Одеса, вул. Богдана Хмельницького, 65, тел. (048) 789-09-91
3 Міністерство освіти 02071079, Одеський національний економічний університет,
і науки України
65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8, тел. (048) 723-61-58

№
з/п

Назва органу
управління

4 Міністерство освіти
і науки України
5 Міністерство освіти
і науки України
6 Міністерство охорони здоров’я України

найменування

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимальний
площа, м2 лежною оцінкою, грн
строк оренди
м. Одеса, вул. Леві36,0
144 835,00
2 роки 11 місяців
тана, 46а
м. Одеса, вул. Бог76,7
371 000,00
1 рік
дана Хмельницького, 65
м. Одеса, вул. Пре49,21
462 700,00
2 роки 11 місяців
ображенська, 8;
м. Одеса, вул. Гоголя, 18
м. Одеса,
2,0
25 100,00
1 рік
вул. Львівська, 15
Одеська обл.,
159,8
–
2 роки 11 місяців
м. Ананьїв, вул. Ніщинського, 7
м. Одеса, Фран50,0
–
2 роки 11 місяців
цузький бульвар, 85

реєстровий номер майна місцезнаходження

Нежитлові приміщення першого поверху у 02071062.7.ЖИЮКЯЖ080
4-поверховій будівлі навчального корпусу
Нежитлові приміщення першого поверху
02546246.1.ТПОМКХ004
двоповерхової будівлі навчального корпусу

Нежитлове приміщення одноповерхової
02071079.1.ЧШКМЧН057
прибудови до навчального корпусу № 1
2
(32,7 м ) та нежитлове приміщення навчального корпусу № 2 (16,51 м2)
26134086, Одеський державний екологічний університет, 65016, Частина вестибуля навчально26134086.1.5747
м. Одеса, вул. Львівська, 15, тел. (048) 32-67-35
лабораторного корпусу № 1
02546594, ДНЗ «Ананьївський професійний аграрний ліцей»,
Нежитлові приміщення класів
02546594.1.НСАМБЦ032
66400, Одеська обл., м. Ананьїв, вул. Ніщинського, 7,
тел. 2-14-16
01982181, ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) клінічний санато- Частини нежитлових приміщень – теплиць 01982181.1.ААААКЛ185
рій ім. В. П. Чкалова», 65084, м. Одеса, Французький бульвар, з блоком адміністративно-допоміжних
85, тел. (048) 776-05-27
приміщень

мета використання
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі
Розміщення банкомата
Для здійснення навчання водіїв автотранспортних засобів
(розміщення шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів) (по
7 годин кожного дня (крім суботи та неділі) з 14.00 до 21.00)
Розміщення офісного приміщення та для торгівлі квітами та
іншими супутніми товарами (25,0 м2), вирощування квітів
(25,0 м2)

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

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

Назва органу
управління

1 Державне агентство
водних ресурсів
України
2 Державна служба
статистики України
3 Міністерство освіти
і науки України
4 Міністерство освіти
і науки України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
33167357, ДП «Проектно-вишукувальний інститут «Рівнедіпроводгосп»,
33013, м. Рівне, вул. Кавказька, 7, тел. (0362) 22-10-68,
тел./факс 22-79-28
02362061, Головне управління статистики у Рівненській області, 33028,
м. Рівне, вул. Короленка, 7, тел. (0362) 22-24-25
02128359, Рівненський автотранспортний коледж НУВГП, 33018,
м. Рівне, вул. Відінська, 35, тел. (0362) 23-40-09, тел./факс 23-62-54
25737015, Сарненський педагогічний коледж РДГУ, 34502, Рівненська
обл., м. Сарни, вул. Ковельська, 16, тел./факс (03655) 3-40-60

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Нежитлові підвальні приміщення
м. Рівне, вул. Кавказька, 7
102,0
231 500,00
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що
будівлі виробничого корпусу
здійснює побутове обслуговування населення
Нежитлове приміщення
–
Рівненська обл., м. Косто15,0
56 600,00
2 роки 11 місяців Розміщення офіса
піль, вул. Незалежності, 14
Частина вестибуля навчально02071116.11.ДКЧГШЧ010 м. Рівне, вул. Відінська, 35
8,0
41 830,00
2 роки 11 місяців Розміщення кафетерію, що не здійснює провиробничих майстерень
даж товарів підакцизної групи
Частина приміщення першого поверху 25736989.2.ЖЛЦБУФ082 Рівненська обл., м. Сарни,
398,2
1 092 900,00
2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, без продажу товарів
навчально-побутового корпусу
вул. Ковельська, 16
підакцизної групи, у навчальному закладі
реєстровий
номер майна
33167357.1.АААБЕИ887

найменування

місцезнаходження

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33027, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, РВ ФДМУ по Рівненській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362)
22-50-79. У разі надходження двох і більше заяв на 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
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 РВ Фонду державного майна
України по Сумській області

найменування

03118558, Відкрите акціонерне товариство «Роменське автотранспортне підприємство
15948», 42004, Сумська обл., м. Ромни, вул. Сумська, 97, тел. (0542) 60-07-87

реєстровий номер майна

Нежитлова будівля

3118558.2.ААБББА031

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можмета
місцезнаходження
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн ливий строк оренди
використання
Сумська обл., м. Ромни, вул. Сум418,8
–
2 роки 364 дні
Розміщення складу
ська, 97д

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».

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

Назва органу
управління

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

1 Державна служба України
з надзвичайних ситуацій

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
–
м. Черкаси, вул. Онопрі1,0
4 214,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного автомата, що
єнка, 8
відпускає продовольчі товари

найменування

39117736, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, м. Черкаси, вул. Онопрієка, 8, тел. (0472) 55-14-96

Частина майданчика
для відпочинку

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, кімн. 307, РВ ФДМУ по Черкаській області. У разі надходження двох і більше заяв на 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’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

1 Міністерство освіти 02070944, Київський національний університет імені Тараса Шевчен- Нерухоме майно – нежитлові
і науки України
ка, 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, тел. 289-86-91
приміщення

реєстровий номер майна
02070944.17.СЦ

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
м. Київ, вул. Мельникова, 36 (тре75,0
882 225,00
2 роки 11 місяців Курси з навчання водіїв автомобілів (погодинне
тій та четвертий поверхи)
використання – 24 години на місяць)
місцезнаходження

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. Заяви по
даються 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».

апарат фдму
Оголошення
орендодавця – апарату ФДМУ 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 неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн вий строк оренди
1 Державне управ- 05415792, Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справа- Нерухоме майно, а саме: градирня площею 73,6 м2, 05415792.1.ААААЛИ599; м. Київ, вул. Академі721,4
1 265 200,00
2 роки 11 місяців Розміщення котельного обладнання на місцеління справами ми, 03680, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 21, тел. 526-14-28
шляхове покриття площею 647,8 м2
05415792.1.ААААЛИ612 ка Заболотного, 21
вих твердих альтернативних видах палива

№
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: 01601, м. Київ-133, вул. Кутузова, 18/9, Фонд державного майна
України. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець
оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ НА ПРАВО ОРЕНДИ МАЙНА
ІНФОРМАЦІЯ регіональних відділень ФДМУ
ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про підсумки конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
Суб’єкт господарювання –
переможець конкурсу на право
оренди нерухомого майна
1 Частина нежитлового примі
Регіональний структур- ФОП Ільминський Сергій Іванощення вестибуля медико-сані ний підрозділ Київсько- вич (ідентифікаційний номер фітарної частини площею 1,0 м2 го районного підрозділу зичної особи – платника податків
за адресою: Київська обл.,
«Київцентраеро» Укрта інших обов’язкових платежів
м. Бориспіль-7, Аеропорт
аероруху
2269919495)

№
Інформація про об’єкт оренди
з/п

Балансоутримувач

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про підсумки
конкурсу на право оренди нерухомого державного
майна, що відбувся 19.10.2015
За результатами проведеного конкурсу на право укладення договору
оренди нерухомого державного майна – нежитлових приміщень громадськопобутового корпусу площею 50,0 м2 за адресою: вул. Айвазовського, 6а,
м. Миколаїв, що перебувають на балансі Вищого професійного училища
суднобудування м. Миколаєва, переможцем визнано фізичну особу – підприємця Лагодну Т. О.

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

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Дніпропетровська про проведення конкурсу на право
укладення договору оренди нерухомого військового майна
Балансоутримувач: КЕВ м. Дніпропетровська.
Орган управління: Міністерство оборони України.
 Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 58,81 м2.
Адреса об’єкта оренди: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н,
смт Гвардійське, вул. Зенітна, ГБО 5, військове містечко № 4, інв. № 183.

№ 48 (897)

Стартова орендна плата за базовий місяць оренди – червень
2015 р., визначена відповідно до Методики розрахунку і порядку викорис
тання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою КМУ
від 04.10.1995 № 786 (із змінами та доповненнями), становить 208,51 грн
за умови використання – розміщення органів місцевого самоврядування та
їх добровільних об’єднань.
Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за ви
користання об’єкта оренди.
2. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 15
числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції.
3. Заявник на момент проведення конкурсу зобов’язаний надати чинну
незалежну оцінку та укласти договір оренди у термін не пізніше одного тиж
ня з моменту визнання його переможцем конкурсу. Якщо орендна плата,
визначена за новою незалежною оцінкою, буде вищою, ніж орендна плата,
надана у пропозиції заявника, то під час укладення договору оренди буде
враховано її більше значення.
4. Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір
орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов кон
курсу. На підтвердження зобов’язання і забезпечення його виконання пере
можець конкурсу повинен сплатити до державного бюджету протягом 7 днів
завдаток в розмірі відсотка місячної базової орендної плати на рахунковий
рахунок Державного казначейства за місцем реєстрації заявника. Протягом
місяця з дня укладення договору оренди орендар зобов’язаний забезпечи
ти сплату орендної плати у вигляді завдатку у розмірі двомісячної орендної
плати. Завдаток зараховується як орендна плата за останні три місяці орен
ди. У випадку відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди
завдаток поверненню не підлягає.
5. Ефективне використання орендованого майна.
6. Дотримання вимог експлуатації об’єкта.
7. Своєчасне здійснення капітального, поточного та інших видів ремонту
орендованого майна.
8. Утримання об’єкта оренди в належному санітарно-технічному стані.
9. Забезпечення страхування об’єкта оренди на весь період оренди та
забезпечення його охорони.
10. Забезпечення пожежної безпеки об’єкта оренди.
11. Зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання договору
повернути об’єкт оренди у порядку, визначеному чинним законодавством,
у стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням
нормального фізичного зносу та (або) відновити майно, та (або) відшко

дувати збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової)
об’єкта з вини орендаря.
12. Право орендодавця здійснювати контроль за станом, цільовим ви
користанням об’єкта оренди.
13. Заборона передачі об’єкта оренди у суборенду.
14. Термін дії договору оренди – 3 роки.
Переможцем конкурсу буде визнано учасника конкурсу, який запро
понував найкращі умови подальшої експлуатації та використання об’єкта
оренди та за інших рівних умов найбільшу орендну плату за базовий місяць
розрахунку.
Конкурс відбудеться у Гвардійському підрозділі КЕВ м. Дніпропетровська за адресою: Дніпропетровська обл., Новомосковський
р-н, смт Гвардійське, вул. Буркіна, 8 через 20 календарних днів з
моменту опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Термін приймання конкурсних пропозицій – протягом 15 днів з моменту
публікації цієї інформації у газеті «Відомості приватизації».
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд комісії:
заяву про участь у конкурсі; зазначення мети використання; документи,
визначені наказом ФДМУ від 15.02.2013 № 201 «Про затвердження переліку
документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди
майна, що належить до державної власності»; зобов’язання (пропозиції)
щодо виконання умов конкурсу та додаткові пропозиції, які відображаються
в проекті договору оренди, підписаному учасником конкурсу і завіреному
печаткою (за наявності); пропозиції щодо гарантії сплати орендної плати
(завдаток відображається в проекті договору оренди); відомості про учас
ника конкурсу:
для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують
повноваження представника юридичної особи; копію документа, що по
свідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену дові
реність, видану представнику фізичної особи; копію ідентифікаційного
номера; свідоцтво про реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприєм
ницької діяльності.
Конкурсні пропозиції подаються в окремому непрозорому конверті з
написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу або за
підписом на зворотньому боці конверта (для фізичних осіб, які працюють
без печатки).
Документи приймаються за адресою: Дніпропетровська обл., Новомос
ковський р-н, смт Гвардійське, вул. Буркіна, 8.
За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (056) 726-76-10.

26 жовтня 2015 року
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ДО УВАГИ ОЦІНЮВАЧІВ
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-32-42
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
15.09.2015
м. Київ
№ 1356
Про зупинення дії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів
Відповідно до частини третьої статті 14 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні», якою передбачено обов’язкове підвищення кваліфікації оцінювачами за від
повідними напрямами оцінки майна не рідше одного разу на два роки, НАКАЗУЮ:

___________________
* Перелік розміщено на www.spfu.gov.ua (рубрика «Оцінка майна» ð «Професійна підготовка» ð «Довідкова
інформація»).

1. Зупинити дію кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, які не виконали вимоги Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (перелік додається*).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити інформу
вання громадськості щодо змісту цього наказу шляхом опублікування його в «Державному інформаційному
бюлетені про приватизацію», додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті
«Відомості приватизації» та на веб-сторінці Фонду в Інтернеті.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових
прав та професійної оціночної діяльності.

Заступник Голови Фонду		Н. Лебідь

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

Продовження додатка

Свiдоцтво про реєстрацію
у Державному реєстрі
оцінювачів та СОД

НАКАЗ
15.09.2015

м. Київ

№
з/п

№ 1357

Прізвище, ім’я та по батькові

Про поновлення дії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів
Відповідно до частини шостої статті 16 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні» у зв’язку з підвищенням кваліфікації оцінювачами, що зареєстровані в Дер
жавному реєстрі оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, НАКАЗУЮ:
1. Поновити дію кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів відповідно до поданої інформації про підвищення
кваліфікації за відповідними напрямами оцінки майна (перелік додається).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити інформу
вання громадськості щодо змісту цього наказу шляхом опублікування його в «Державному інформаційному
бюлетені про приватизацію», додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті
«Відомості приватизації» та на веб-сторінці Фонду в Інтернеті.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових
прав та професійної оціночної діяльності.

Заступник Голови Фонду		Н. Лебідь
Додаток до наказу від 15.09.2015 № 1357

Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких поновлено
№
з/п

Прізвище, ім’я та по батькові

1 Андреєва Яна Вікторівна

2 Баранков Олег Олександрович

Свiдоцтво про реєстрацію
у Державному реєстрі
оцінювачів та СОД
номер

дата видачі

300
10585

18-02-2014
03-09-2013

Кваліфікаційний документ оцінювача
Регіон
номер

дата видачі

навчальний
заклад

МФ № 8106 06-07-2013 МІБ
МФ № 8135 27-07-2013 Донец. ДТУ

3
4
5
6
7
8

Береговий Сергій Володимирович
Герасюк Євген Геннадійович
Делюрман Людмила Миколаївна
Дубровська Ірина Олександрівна
Крутцева Ніна Дмитрівна
Лук’яненко Тетяна Федорівна

Кваліфікаційний документ оцінювача
Регіон

номер

дата видачі

номер

дата видачі

5269
3305
1048
9719
2621
6318

22-02-2007
22-06-2005
10-02-2004
11-03-2013
11-04-2005
07-03-2008

19-03-2005
25-12-2004
20-12-2003
09-02-2013
02-10-2004
04-11-2000
13-11-2004
14-05-2005
06-04-2013
23-12-2006
06-07-2013
19-05-2012

4548

04-04-2006

474
5161
805
9371

05-03-2014
29-01-2007
02-09-2014
27-06-2012

МФ № 3464
МФ 2729
МФ № 795
МФ № 8683
МФ 1852
1/7
МФ № 2456
МФ № 3569
МФ № 7872
МФ № 4806
МФ № 8118
МФ № 8372

14 Сінельнік Олег Петрович

11524

15-11-2013

МФ № 8160 27-07-2013

15
16
17
18

7495
3262
8956
5268

21-05-2009
21-06-2005
20-12-2011
22-02-2007

ЦМК № 452 14-03-2009
ЦМК № 4
22-02-2003
МФ 3669
11-06-2005
МФ № 3477 19-03-2005

9 Назарець Олеся Олександрівна
10
11
12
13

Пелещишин Іван Романович
Полюлях Богдан Тарасович
Приходько Михайло Анатолійович
Рогачова Юлія Василівна
Тертичний Андрій Валентинович
Удовенко Лариса Олегівна
Чечіль Юрій Олексійович
Юхименко Андрій Васильович

навчальний
заклад

УКШ
МІБ
ККН
УКШ
МІБ
КНУБА
МІБ
МІБ
Львів. політех.
МІБ
МІБ
ІКЦ УТО
Полтав. універ.
коопер.
УКШ
МІБ
УКШ
УКШ

м. Хмельницький
Донецька обл.

№
з/п

№ 1443

Прізвище, ім’я та по батькові

Заступник Голови Фонду		Н. Лебідь
Додаток до наказу від 29.09.2015 № 1443

Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких поновлено

1
2
3
4
5
6

Прізвище, ім’я та по батькові

Барицька Лариса Павлівна
Безверхий Євген Володимирович
Вовк Євгенія Юріївна
Гриньов Андрій Олександрович
Громовий Андрій Миколайович
Ігнатьков Вадим Миколайович

Свiдоцтво про реєстрацію
у Державному реєстрі
оцінювачів та СОД

Кваліфікаційний документ оцінювача
Регіон

номер

дата видачі

номер

дата видачі

3483
10429
1160
3818
4862
3552

05-07-2005
28-08-2013
10-06-2002
11-08-2005
12-09-2006
07-07-2005

МФ 3603
МФ № 4290
80
МФ 3726
535
654

11-06-2005
13-05-2006
08-02-1996
09-07-2005
25-03-1998
28-10-1996

навчальний
заклад

УКШ
МІБ
Мін’юст
МІБ
Мін’юст
ІКЦ УТО

м. Київ
Запорізька обл.
м. Донецьк
м. Київ
м. Чернігів
м. Донецьк

Свiдоцтво про реєстрацію
у Державному реєстрі
оцінювачів та СОД

Регіон

дата видачі

номер

дата видачі

навчальний
заклад

Кафарська Лариса Леонтіївна
Келасьєва Яна Ігорівна
Кириченко Ірина Валентинівна
Коваль Олена Вікторівна
Лебедєва Алла Геннадіївна

12000
853
2560
3653
2512

27-12-2013
16-10-2014
31-03-2005
14-07-2005
10-09-2002

12 Любченко Володимир Іванович

6556

30-05-2008

13 Мединець Наталія Вікторівна
14 Мороз Людмила Ростиславівна
15 Овраменко Костянтин Вікторович

10360
1839
7670

27-08-2013
29-11-2004
05-08-2009

16 Одинцова Галина Володимирівна

2448

23-03-2005

Павлючкова Наталія Іванівна
3830
Поканевич Ольга Андріївна
2883
Скачко Ігор Петрович
10121
Солодовник Володимир Олександрович 10833
Суліменко Юрій Дмитрович
3707
Татаринова Людмила Леонідівна
3550
Хартинов Олександр Іванович
7461
Шевченко Олександр Олександрович
5792
Шуляк Станіслав Валентинович
3656

12-08-2005
01-10-2002
26-07-2013
08-10-2013
14-07-2005
07-07-2005
28-04-2009
20-08-2007
14-07-2005

1772
МФ № 7865
1065
7
2040
1329
5-033
178
МФ 3265
2215
МФ № 7064
1342
МФ 1910
МФ № 56
ЯII-26/140
1613
00099-Х
21
2068
МФ № 6806
МФ № 5258
17

15-07-2000
06-04-2013
30-05-1998
11-04-1995
18-11-2000
22-05-1999
18-03-2000
28-01-2000
19-02-2005
27-01-2001
18-07-2009
22-05-1999
02-10-2004
15-03-2003
16-12-1999
01-04-2000
09-06-2001
11-04-1995
25-11-2000
04-04-2009
14-07-2007
11-04-1995

МЦПІМ
Придн. ДАБтА
МЦПІМ
ІКЦ УТО
ХОПНТЕІ
ХОПНТЕІ
МЦПІМ
Мін’юст
ХЦНТЕІ
ХОПНТЕІ
УКШ
ХОПНТЕІ
ХЦНТЕІ
ХЦНТЕІ
Янус
МЦПІМ
ХОПНТЕІ
ІКЦ УТО
МЦПІМ
УКШ
Егіда
ІКЦ УТО

7
8
9
10
11

17
18
19
20
21
22
23
24
25

№
з/п

№ 1516

Свiдоцтво про реєстрацію
у Державному реєстрі
оцінювачів та СОД

Прізвище, ім’я та по батькові

Про поновлення дії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів

Заступник Голови Фонду		Н. Лебідь
Додаток до наказу від 15.10.2015 № 1516

Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких поновлено

1
2
3
4

Прізвище, ім’я та по батькові

Березіна Любов Іванівна
Галасюк Валерій Вікторович
Гнаток Віктор Григорович
Двойнос Анатолій Леонідович

Свiдоцтво про реєстрацію
у Державному реєстрі
оцінювачів та СОД
номер

дата видачі

10176
2445
2670
7660

02-08-2013
23-03-2005
18-04-2005
29-07-2009

Кваліфікаційний документ оцінювача
Регіон
номер

тел. (044) 200-36-58

навчальний
заклад

МФ 2792
25-12-2004 МІБ
МФ 2588
13-11-2004 Придн. ДАБтА
559
10-06-1996 ІКЦ УТО
МФ № 7011 04-07-2009 ІКЦ УТО

Газета «Відомості приватизації» –
додаток до «Державного інформаційного
бюлетеня про приватизацію»
Редактор В. П. Борківська

дата видачі

Донецька обл.
Харківська обл.
м. Харків
м. Суми
м. Харків
м. Дніпропетровськ
м. Київ
м. Дніпропетровськ
Донецька обл.
м. Київ
м. Полтава
Донецька обл.
м. Запоріжжя
м. Київ

Продовження додатка

Відповідно до частини шостої статті 16 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні» у зв’язку з підвищенням кваліфікації оцінювачами, що зареєстровані в Дер
жавному реєстрі оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, НАКАЗУЮ:
1. Поновити дію кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів відповідно до поданої інформації про підвищення
кваліфікації за відповідними напрямами оцінки майна (перелік додається).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити інформу
вання громадськості щодо змісту цього наказу шляхом опублікування його в «Державному інформаційному
бюлетені про приватизацію», додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті
«Відомості приватизації» та на веб-сторінці Фонду в Інтернеті.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових
прав та професійної оціночної діяльності.

№
з/п

м. Вінниця
м. Дніпропетровськ
м. Дніпропетровськ
м. Київ
Луганська обл.

Примітка. УКШ – Українська комерційна школа; МІБ – Міжнародний інститут бізнесу; Мін’юст – Міністерство юстиції України; МЦПІМ – Міжнародний
центр приватизації, інвестицій та менеджменту; Придн. ДАБтА – Придніпровська державна академія будівництва та архітектури; ІКЦ УТО – Колективне
підприємство «Інформаційно-консультаційний центр» Українського товариства оцінювачів; ХОПНТЕІ – Харківське орендне підприємство науково-технічної
та економічної інформації; ХЦНТЕІ – Харківський центр науково-технічної та економічної інформації; Янус – Навчальний центр агентства нерухомого майна
«Янус»; Егіда – ТОВ «Агентство незалежної експертизи «Егіда».

НАКАЗ
м. Київ

м. Київ
м. Миколаїв
м. Київ
м. Київ

Кваліфікаційний документ оцінювача

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
15.10.2015

м. Полтава

номер

Про поновлення дії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів
Відповідно до частини шостої статті 16 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні» у зв’язку з підвищенням кваліфікації оцінювачами, що зареєстровані в Дер
жавному реєстрі оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, НАКАЗУЮ:
1. Поновити дію кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів відповідно до поданої інформації про підвищення
кваліфікації за відповідними напрямами оцінки майна (перелік додається).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити інформу
вання громадськості щодо змісту цього наказу шляхом опублікування його в «Державному інформаційному
бюлетені про приватизацію», додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті
«Відомості приватизації» та на веб-сторінці Фонду в Інтернеті.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових
прав та професійної оціночної діяльності.

№
з/п

Львівська обл.
м. Київ
м. Запоріжжя
м. Севастополь

Продовження додатка

НАКАЗ
м. Київ

Дніпропетровська обл.

Примітка. МІБ – Міжнародний інститут бізнесу; Донец. ДТУ – Донецький державний технічний університет; УКШ – ТОВ «Українська комерційна школа»; ККН – Київський коледж нерухомості; КНУБА – Київський національний університет будівництва і архітектури; Львів. політех. – ВСП
«Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка»; ІКЦ УТО – Колективне
підприємство «Інформаційно-консультаційний центр» Українського товариства оцінювачів; Полтав. універ. коопер. – ВНЗ Укоопспілки «Полтавський
універсітет економіки і торгівлі».

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
29.09.2015

м. Київ
Дніпропетровська обл.
м. Кіровоград
м. Київ
Одеська обл.
м. Запоріжжя

Дніпропетровська обл.
м. Дніпропетровськ
м. Черкаси
Чернівецька обл.

5 Драник Ганна Василівна
6 Каліщук Світлана Петрівна
7 Керіта Тетяна Володимирівна
8 Краковський Юрій Михайлович
9 Краюшкін Олександр Васильович
10 Крячко Людмила Людвигівна
11 Кузнецова Олена Миколаївна
12 Куценко Володимир Миколайович
13 Кучмай Мирослав Миколайович
14 Левкович Ігор Володимирович
15 Новікова Лариса Григорівна
16 Ромащук Наталія Михайлівна
17 Скрипник Наталя Вікторівна
18 Сушенцев Олександр Єгорович
19 Сушенцева Лілія Леонідівна
20 Угаров Станислав Павлович
21 Ужвюк Максим Сергійович
22 Фесак Володимир Володимирович
23 Черкашин Олександр Леонідович
24 Чурсін Юрій Миколайович

дата видачі

номер

дата видачі

2110
10831
2752
448
3712
783
1788
11849
4110
2831
7267
2140
782
2310
2246
9926
10601
7445
2703
10203

30-12-2004
08-10-2013
04-05-2005
29-07-2003
14-07-2005
04-08-2014
19-11-2004
12-12-2013
02-11-2005
16-05-2005
11-02-2009
19-08-2002
04-08-2014
28-02-2005
03-02-2005
12-07-2013
06-09-2013
24-04-2009
20-04-2005
08-08-2013

1039
2181
0-174С
МФ № 411
370
551
989
1059
2212
1487
1005
7
550
0-166С
0-173С
МФ № 8047
МФ № 8163
МФ № 5085
955
0-47С

01-06-2001
03-02-2001
04-08-2001
05-07-2003
28-12-1995
17-12-1998
12-04-2001
05-09-2001
27-01-2001
20-11-1999
07-02-1998
28-02-1997
17-12-1998
19-06-2001
04-08-2001
18-05-2013
27-07-2013
19-05-2007
21-02-2001
07-06-1999

Віддруковано:

О. В. царуліца

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

ТОВ «Поліпрінт»,
вул. Лугова, 1а,
м. Київ, 04074

В. О. МАЛЮКІНА

навчальний
заклад

УКШ
МЦПІМ
РУЦ
ККН
ІКЦ УТО
УКШ
УКШ
УКШ
ХОПНТЕІ
МЦПІМ
МЦПІМ
УкрАвто
УКШ
РУЦ
РУЦ
ІКЦ УТО
УКШ
ІКЦ УТО
УКШ
РУЦ

м. Черкаси
Київська обл.
Херсонська обл.
м. Київ
м. Київ
Полтавська обл.
м. Київ
Київська обл.
Сумська обл.
м. Львів
м. Вінниця
м. Київ
Полтавська обл.
Дніпропетровська обл.
Дніпропетровська обл.
м. Донецьк
Луганська обл.
м. Київ
м. Донецьк
м. Київ

Примітка. МІБ – Міжнародний інститут бізнесу; Придн. ДАБтА – Придніпровська державна академія будівництва та архітектури; ІКЦ УТО – Колективне
підприємство «Інформаційно-консультаційний центр» Українського товариства оцінювачів; УКШ – Українська комерційна школа; МЦПІМ – Міжнародний центр
приватизації, інвестицій та менеджменту; РУЦ – ЗАТ «Республіканський навчальний центр»; ККН – Київський коледж нерухомості; ХОПНТЕІ – Харківське
орендне підприємство науково-технічної та економічної інформації; УкрАвто – Акціонерне товариство «Українська автомобільна корпорація».

Адреса редакції:

(дополіграфічна підготовка)

Регіон

номер

Над номером працювали:
(видавнича підготовка)

Кваліфікаційний документ оцінювача
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Інформація, надрукована в додатку
«Відомості приватизації», є офіційною публікацією.
Її розміщення в інших засобах масової інформації
чи передрук можливі лише з письмового дозволу
Фонду державного майна України із зазначенням
номера й дати видачі дозволу.
Зам. 5579
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