ДОДАТОК ДО «ДЕРЖАВНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО БЮЛЕТЕНЯ ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ»

№ 51 (848)
ЗАСНОВАНО У ВЕРЕСНІ 1993 РОКУ
ФДМУ ПОВІДОМЛЯЄ

Фонд державного майна України припиняє конкурс на заміщення вакантної посади голови правління – генерального директора
ПАТ «НВП «Більшовик», оголошений у газеті «Відомості приватизації»
від 15.10.2014 № 41 (838)».

Фонд державного майна України
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення вакантної посади голови правління –
генерального директора ПАТ «НВП «Більшовик»
Найменування та розміщення підприємства: Публічне акціонерне підприємство «НВП «Більшовик»; 03057, м. Київ, просп. Перемоги, 49/2.
Основний вид діяльності: проведення науково-дослідних, проектноконструкторських, проектно-технологічних робіт по створенню нових
видів машин, конструкцій, технологій та їх реалізація для досягнення
статутних цілей товариства.
Вимоги до кандидата: вища освіта за відповідною спеціальністю, досвід практичної роботи на керівних посадах.
Для участі в конкурсі подаються:
заява про участь у конкурсі; належним чином завірені копії: документа, що посвідчує особу, витягу з трудової книжки, документа про
повну вищу освіту за відповідною спеціальністю; заповнена в установленому порядку особова картка з обліку кадрів з наклеєною фотокарткою; довідка про стан здоров’я (форма № 133/0); довідка про відсутність у особи судимості; інформація про досвід успішної роботи з
управління підприємством; листи-подання з організацій, які рекомендують претендента (за наявності); інші документи на розсуд претендента.
Фонд державного майна України звертає увагу, що конкурс з відбору керівника ПАТ «НВП «Більшовик» відбудеться відповідно до Порядку
проведення конкурсного відбору керівників державних суб’єктів господарювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
03.09.2008 № 777.
Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає документи протягом 30 днів після оприлюднення оголошення за адресою:
01601, м. Київ, бульв. Л. Українки, 26, каб. 306. Телефони для довідок:
(044) 200-35-36, 200-33-71.
Перший етап конкурсного відбору відбудеться 26 січня 2015
року о 10.00 за адресою: 01601, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9,
кімн. 303. Заключний етап конкурсного відбору відбудеться 17 лютого 2015 року о 10.00 за адресою: 01601, м. Київ,
вул. Кутузова, 18/9, кімн. 303.
ІНФОРМАЦІЯ
про результати приватизації єдиного майнового комплексу
державного підприємства «Сільськогосподарське
підприємство «Іллінецьке»
Приватизовано шляхом перетворення на колективне сільськогосподарське підприємство об’єкт державної власності групи В – єдиний
майновий комплекс державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство «Іллінецьке» (ідентифікаційний номер 36131454),
розташований за адресою: Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Іллінецьке,
вул. Леніна, 6.
За договором безоплатної передачі, укладеним 5 грудня 2014 року між РВ
ФДМУ по Вінницькій області та колективним сільськогосподарським підприємством «Іллінецьке», безоплатно було передано колективному сільськогосподарському підприємству державне майно вартістю 3 713,00 тис. грн.
Продовження рубрики на стор. 3
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Передплатний індекс 22437

ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ ФОНДУ
ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

ПРОДАЖ ОБ’ЄКТІВ ГРУПИ А

16 грудня 2014 року у Фонді державного майна України було проведено другий (заключний) етап засідання конкурсної комісії з проведення
конкурсного відбору на заміщення вакантної посади керівника ПАТ ДАК
«Національна мережа аукціонних центрів».
Для участі в конкурсі були подані три програми, розроблені учасниками конкурсного відбору на посаду керівника зазначеного господарського товариства, які були детально розглянуті комісією. Відповідно
до рішення конкурсної комісії конкурс на заміщення вакантної посади
керівника ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів», оголошений в газеті «Відомості приватизації» від 22.10.2014 № 42 (839), визнаний таким, що відбувся.
Переможцем конкурсного відбору на заміщення вакантної посади керівника зазначеного ПАТ визнано Качура Дмитра Миколайовича, з яким Фондом державного майна України укладено контракт.

Додаток виходить щосереди

24 грудня 2014 р.

Управління продажу об’єктів малої приватизації та ЄМК, т. 280-42-34
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Трансформаторна підстанція (будівля) загальною площею 41,7 м2,
що перебуває на балансі ПП «Бізнестехнологія», за адресою: 54037,
м. Миколаїв, вул. Івана Франка, 49т. Приватизовано юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні, за 37 992,00 грн.,
у т. ч. ПДВ – 6 332,00 грн.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

Нежитлове приміщення загальною площею 96,8 м2 (16 - І приміщення площею 18,2 м2; ІІ приміщення площею 32,4 м2; ІІІ приміщення площею 46,2 м2) за адресою: м. Тернопіль, вул. Бенцаля, 5, що не увійшло
до статутного капіталу ПАТ «Тернопільхліб» (код за ЄДРПОУ 22604879)
в процесі приватизації, але перебуває на його балансі. Приватизовано фізичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні, за
108 000,00 грн., у т. ч. ПДВ – 18 000,00 грн.

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

Окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів
у складі: будівля контори (літера А) площею 52,7 м2; будівля гаражів
(літера Г) площею 135,9 м2; будівля картонного цеху (літера Б) площею 338,6 м2 разом із земельною ділянкою за адресою: Тернопільська обл., м. Кременець, вул. Вокзальна, 21а, що перебуває на балансі
виробничо-комерційної фірми з виготовлення, збору та постачання
тари «Тернопільоблтара» (код за ЄДРПОУ 01880115). Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці площею 0,5473 га, кадастровй
номер 6123410100:02:019:0238. Цільове призначення земельної ділянки – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості. Приватизовано юридичною особою за 170 225,00
грн., у т. ч. ПДВ – 28 370,83 грн. Ціна продажу об’єктів нерухомості –
92 410,04 грн., у т. ч. ПДВ – 15 401,67 грн.; ціна продажу земельної
ділянки – 77 814,96 грн., у т. ч. ПДВ – 12 969,16 грн.

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ
ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 17.12.2014 № 2789)

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

Будівля магазину літ. «А» загальною площею 20,9 м2 разом із земельною ділянкою за адресою: 24400, Вінницька обл., Бершадський
р-н, м. Бершадь, вул. 50 років Жовтня, 211, О, що перебуває на зберіганні Бершадської міської ради (код за ЄДРПОУ 04051033).

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

Будівля майстерні з гаражами площею 115,8 м2 за адресою: 30400,
Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Карла Маркса, 44, що перебуває
на балансі Головного управління статистики у Хмельницькій області
(код за ЄДРПОУ 02362894).
Прибудоване приміщення колишньої котельні площею 19,6 м2 за
адресою: 30300, Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Шевченка, 14, що
перебуває на балансі Головного управління статистики у Хмельницькій
області (код за ЄДРПОУ 02362894).

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИВЧЕННЯ ПОПИТУ
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

Пропонується на приватизацію шляхом продажу на аукціоні
разом із земельною ділянкою об’єкт державної власності – майновий
комплекс «Форель», а саме: адміністративно-спальний корпус (літ. А)
загальною площею 2 214,81 м2; фінська баня «Сауна» (літ. Б) загальною
площею 54,53 м2; господарський корпус (літ. В) загальною площею
319,32 м2; овочесховище (літ. Г) загальною площею 47,37 м2; трансформаторний кіоск (літ. Д) загальною площею 10,05 м2.
Майновий комплекс «Форель» розташований за адресою: Закарпатська обл., Воловецький р-н, смт Жденієво, вул. Шевченка, 249 на
земельній ділянці площею 1,0 га.
Об’єкт належить до майна загальносоюзних громадських об’єднань
(організацій) колишнього СРСР, яке станом на 24.08.1991 знаходилося
на території України і повернуто у власність держави за рішенням суду.
Майновий комплекс «Форель» розташований в живописній місцевості на окраїні с. Жденієво в оточенні хвойних та букових лісів, де
протікає річка Жденієвка. Взимку майновий комплекс «Форель» можна
використовувати для гірськолижного спорту. На відстані близько 100 м
від комплексу функціонує підйомник ВЛ-1000 і гірськолижна траса довжиною 800 м з перепадом висоти 200 м.
Більш детальну інформацію про об’єкт можна отримати за телефоном (0312) 61-38-83.
Пропозиції щодо придбання об’єкта слід надсилати протягом
20 календарних днів з дня публікації оголошення за адресою:
88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, РВ
ФДМУ по Закарпатській області.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

Пропонується на приватизацію шляхом продажу на аукціоні
об’єкт державної власності – комплекс будівель (літ. А-4, А1-2 загальною площею 2 853,6 м2), комплекс будівель (літ. Б-2 площею 1 694,2 м2),
будівля (літ. Ж площею 557,5 м2), споруди (літ. В площею 336,7 м2, літ. Д
площею 318,5 м2), розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Наукового містечка, 2 (колишня адреса: вул. Наукове містечко, 55б).
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка площею 2,1897
га передана в оренду на 19 років за договором від 23.06.2010.
Додаткову інформацію можна отримати за тел.: (061) 226-07-75,
226-07-76.
Пропозиції щодо придбання об’єкта слід надсилати до
09.01.2015 на адресу РВ ФДМУ по Запорізькій області: 69001,
м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлові приміщення побутового корпусу загальною площею 527,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 35321, Рівненська обл., Рівненський
р-н, с. Нова Любомирка, вул. Промислова, 5м.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: нежитлові приміщення побутового корпусу
загальною площею 527,3 м2. Фундаменти – бетонні блоки; стіни та
перегородки цегляні; перекриття – з/б плити; підлоги – бетонні, керамічна плитка; прорізи: віконні – дерев’яні, окремі металопластикові;
двері дерев’яні; ворота металеві; оздоблювальні покриття: внутрішні
– частина приміщень – проста штукатурка, керамічна плитка, касетони,
олійне пофарбування та пофарбування водяними сумішами, частина
приміщень – без оздоблення, зовнішні: частина будівлі – облицювання
керамічною плиткою, частина – без оздоблення; інженерне забезпечення – електропостачання. Технічний стан основних довогоживучих конструктивних елементів: частини – задовільний, частини – незадовільний; опорядження: частини приміщень просте, в незадовільному стані,
частини приміщень відсутнє. Елементи будівлі обмежено працездатні,
їх експлуатація можлива лише за умови проведення їх ремонту.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 128 030,00 грн.
ПДВ – 25 606,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 153 636,00 грн.
Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець; дотримання
покупцем термінів оплати за придбаний об’єкт; дотримання покупцем
санітарно-екологічних норм експлуатації об’єкта та утримання прилеглої
території в належному санітарному стані; покупцю здійснити реєстрацію
нерухомого майна відповідно до вимог чинного законодавства України;
питання землекористування покупець вирішує самостійно згідно з чинним законодавством України; об’єкт не підлягає відчуженню та передачі
в оренду іншим юридичним та фізичним особам без збереження умов,
на яких він був придбаний; подальше відчуження об’єкта за договором
купівлі-продажу до моменту підписання сторонами підсумкового акта
перевірки виконання умов договору можливе лише за згодою органу
приватизації. У разі зміни власника об’єкта покупець повинен покласти всі зобов’язання за договором на нового власника. Новий власник у
двотижневий термін з дня переходу до нього права власності на об’єкт
подає до державного органу приватизації копії документів, що підтверджують перехід до нього права власності; учасник аукціону, який
відмовився від підписання протоколу, якщо це підтверджується актом,
позбавляється права на подальшу участь в аукціоні.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Грошові кошти за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі
17,00 грн. та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться
на рахунок № 37184006000095, банк УДКСУ у м. Рівне, МФО 833017, код
за ЄДРПОУ13989432, одержувач – РВ ФДМУ по Рівненській області.
Грошові кошти в розмірі 15 363,60 грн., що становить 10 % від
початкової ціни продажу об’єкта приватизації, вносяться на рахунок № 37313004000095, банк УДКСУ у м. Рівне, МФО 833017, код
за ЄДРПОУ 13989432, одержувач – РВ ФДМУ по Рівненській області.
Кінцевий термін прийняття заяв: 12 січня 2014 року включно до
17.15.
Аукціон буде проведено 16 січня 2014 року об 11.00 в приміщенні РВ ФДМУ по Рівненській області за адресою: м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77.
Реєстрація учасників аукціону проводиться в день проведення аукціону з 10.00 до 10.45.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування з дозволу регіонального відділення.
Отримати додаткову інформацію та подати заяву за встановленою
органом приватизації формою можна за адресою: м. Рівне, вул. 16
Липня, 77, тел.: (0362) 63-58-19, 26-25-56.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної власності
Назва об’єкта: колишнє протирадіаційне сховище загальною площею 574,9 м2 у складі: Г-Пд-1 вхід в підвал – 23,7 м2, ІІ тамбур – 4,8 м2,
ІІІ приміщення – 323,1 м2, ІV умивальник – 8,4 м2, V туалет – 10,9 м2,
VI туалет – 10,5 м2, VII умивальник – 8,1 м2, VIII приміщення – 14,7 м2,
ІХ приміщення – 14,3 м2, Х кладова – 1,7 м2, ХІ кладова – 31,7 м2, ХІІ
коридор – 3,8 м2, ХІІІ приміщення – 1,6 м2, ХІV сходи – 2,9 м2, ХV коридор – 2,3 м2, ХVI ел. щитова – 14,0 м2, XVII коридор – 5,2 м2, XVIII дизельна – 30,3 м2, ХІХ пункт управління – 14,6 м2, ХХ вхід – 24,5 м2, ХХХVII
приміщення – 1,9 м2, ХХХVIIІ вихід – 21,9 м2.
Адреса: 46001, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Ю. Опільського, 1.
Балансоутримувач: товариство з додатковою відповідальністю «Галія», код за ЄДРПОУ 04594901.
Відомості про об’єкт: приміщення розташоване в центральній частині міста у підвалі чотириповерхового підготовчо-розкрійного корпусу
ТДВ «Галія». Комунікації будівлі в цілому: електропостачання – наявне,
зруйноване; каналізаційні мережі, водопостачання, теплопостачання –
від’єднанно, зруйновано; газопостачання – відсутнє; телефонізація –
від’єднана; вулична мережа – тверде покриття.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ –
435 450,00 грн., ПДВ – 87 090,00 грн.,
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ –
522 540,00 грн.
Умови продажу:
покупець на власний розсуд визначає подальше використання
об’єкта, здійснює заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечує дотримання санітарного стану, здійснює державну
реєстрацію нерухомого майна – об’єкта приватизації; подальше відчуження та передача в заставу об’єкта можливі лише після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта та за умови збереження для нового
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власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації; надавати РВ ФДМУ по
Тернопільській області необхідні матеріали, відомості, документи тощо
про виконання умов договору купівлі-продажу та не перешкоджати у
здійсненні контролю за виконанням договору купівлі-продажу.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн. та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться: одержувач коштів –
РВ ФДМУ по Тернопільській області, р/р № 37187501900001, банк ГУДКСУ у Тернопільській області, МФО 838012, код за ЄДРПОУ 14037372.
Грошові кошти в розмірі 52 254,00 грн., що становить 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться: одержувач коштів – РВ
ФДМУ по Тернопільській області, р/р № 37315011000166, банк ГУДКСУ
у Тернопільській області, МФО 838012, код за ЄДРПОУ 14037372.
Кінцевий термін прийняття заяв: за три дні до дати проведення
аукціону.
Аукціон буде проведено об 11.00 через 22 календарних дні після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації»
за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, тел. 25-39-88.
Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Тернопільська
обл., м. Тернопіль, вул. Опільського, 1. Служба з організації та проведення аукціону: РВ ФДМУ по Тернопільській області: м. Тернопіль,
вул. Танцорова,11, тел. (0352) 25-39-88.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної
власності (разом із земельною ділянкою)
Назва об’єкта: будівлі та споруди колишнього АКАБ «Україна» (разом
із земельною ділянкою) у складі: основна будівля, А-3; насосна станція,
Б; гараж, В; котельня, Г; вбиральня, Д; гараж, Е; огорожа, 1; каналізаційні колодязі 2-8; (балансоутримувач – Черкаська обласна державна
адміністрація (19715, Золотоніський р-н, с. Гельмязів, вул. Леніна, 6).
Код за ЄДРПОУ 00022668.
Місцезнаходження об’єкта: 19715, Черкаська обл., Золотоніський
р-н, с. Гельмязів, вул. Леніна, 6.
Балансоутримувач: Черкаська обласна державна адміністрація.

ПРОДАЖ ОБ’ЄКТІВ ГРУПИ Ж
Управління продажу об’єктів малої приватизації та ЄМК,
т. 280-42-32
ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИВЧЕННЯ ПОПИТУ
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

Пропонується на приватизацію зі збереженням профілю діяльності об’єкт державної власності – туристично-оздоровчий комплекс «Горіховий гай» за адресою: Запорізька обл., м. Приморськ, вул.
Курортна, 25.
До складу об’єкта входять: їдальня (літ. П) площею 1 614,6 м2, житловий корпус (літ. Т) площею 742,8 м2, житловий корпус (літ. У) площею
747,0 м2, житловий корпус (літ. Ф) площею 743,3 м2, житловий корпус
(літ. Ч) площею 744,1 м2, житловий корпус (літ. Ш) площею 741,5 м2 та
інші будівлі та споруди.
Відомості про земельну ділянку: площа – 5 га, перебуває на праві постійного користування, приналежність до прибережної захисної
смуги не встановлена.
На теперішній час комплекс не використовується, охорона на території відсутня. Доступ до майна вільний. Майже всі будівлі комплексу
перебувають в незадовільному стані. У багатьох будівлях відсутні двері,
огорожа частково зруйнована.
Додаткову інформацію можна отримати за тел.: (061) 226-07-75,
226-07-76.
Пропозиції щодо придбання об’єкта слід надсилати до
09.01.2015 у РВ ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001,
м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Вивчається попит з метою приватизації на об’єкт державної
власності, повернутий у державну власність за рішенням господарського суду Київської області від 24.09.2014 по справі № 17/108-11/24, –
цілісний майновий комплекс оздоровчого закладу «Переяславський»
(разом із земельною ділянкою) за адресою: Київська обл., ПереяславХмельницький р-н, мкр-н Переяславський, с. Циблі.
Об’єкт складається з 26 об’єктів нерухомого майна загальною вартістю 2 076 200 грн. і загальною площею 3 926,4 м2, а саме: адміністраторська площею 159,8 м2, будинок № 2 площею 158,6 м2, будинок № 3
площею 159,2 м2, будинок № 4 площею 159,1 м2, будинок № 5 площею
159,9 м2, будинок № 6 площею 160,7 м2, будинок № 7 площею 160,9 м2,
будинок № 8 площею 159,6 м2, будинок № 9 площею 159,0 м2, будинок № 10 площею 159,9 м2, будинок № 11 площею 87,7 м2, будинок
№ 12 площею 86,8 м2, адмінбудинок площею 77,8 м2, їдальня площею
811,5 м2, кнс площею 16,6 м2, склад площею 90,8 м2, ангар площею
269,3 м2, сторожка площею 104,7 м2 з прибудовою площею 24,6 м2,
літній кінотеатр площею 50,1 м2, радіовузол площею 125,0 м2, підстанція площею 55,7 м2, дизельна площею 22,4 м2, сміттєзбірник площею
18,0 м2, душ площею 131,7 м2, кафе «Бриз» площею 170,8 м2. Земельна ділянка під вказаним об’єктом згідно з актом на право постійного
користування землею площею 7,8 га.
Більш докладну інформацію щодо зазначеного об’єкта можна отримати за телефоном 200-25-40.

Характеристика об’єкта: триповерхова будівля з підвалом та ганком загальною площею 1 894,7 м2, побудована з червоної цегли та
оздоблена «шубою», розташована в центрі села. Рік введення в експлуатацію – 1983.
Інші будівлі: насосна станція (34,2 м2), котельня (105,8 м2), гараж
(64,3 м2), гараж (74,2 м2), вбиральня (3,7 м2) – побудовані з червоної
цегли; каналізаційні колодязі, огорожа.
Фундамент – палі стовпчасті, кам’яні, бетонні та залізобетонні
блоки; стіни, перегородки – цегляні; перекриття – зі збірного залізобетонного настилу; покрівля – азбоцементні листи; підлога – цементнопіщана, бетонна, мозаїчна; прорізи дерев’яні; опорядження – пофарбування масляне, водяними сумішами; інженерні мережі – електропостачання, водопостачання, теплопостачання, каналізація. Загальний
технічний стан задовільний; фізичний знос будівлі – 37,86 %. Будівля
не експлуатується, потребує капітального ремонту. Під’їзні шляхи –
асфальтоване покриття.
Крім того, на земельній ділянці розташовані: трансформаторна підстанція (недіюча), стовпи електромереж (4 шт.), металеві ємності для
зберігання рідкого пального наземні (2 шт., об’ємом по 15,71 м3), металеві ємності для зберігання рідкого пального підземні (2 шт., об’ємом по
4,93 м3) та пожежний резервуар підземний (1 шт., об’ємом 200 м3).
Відомості про земельну ділянку: загальна площа земельної ділянки – 3 680 м2. Цільове призначення: землі іншого громадського призначення, обмеження та сервітути відсутні.
На земельній ділянці знаходиться у закритому залізобетонному
підземному приямку металева ємність на 8 м3 для зберігання рідкого
палива, що належить Національному банку України.
Умови продажу та експлуатації об’єкта:
подальше призначення та використання об’єкта покупець вирішує
самостійно; покупець зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до цільового призначення згідно з чинним законодавством України; здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечити дотримання санітарних та екологічних
норм, вимог природоохоронного законодавства, правил пожежної
безпеки згідно з чинним законодавством України; відчуження об’єкта
можливе після отримання акта приймання-передання за умови виконання всіх невиконаних зобов’язань за договором купівлі-продажу
новим власником; укласти договір про встановлення земельного

сервітуту з Управлінням Національного банку України в Черкаській
області для доступу до державного майна, зазначеного в особливих
умовах; до укладення договору про встановлення земельного сервітуту забезпечити представникам Національного банку України безперешкодний доступ до зазначеного державного майна, зазначеного
в особливих умовах.
Особлива умова: на земельній ділянці (кадастровий номер
7121582301:03:004:0040) за адресою: Черкаська обл., Золотоніський
р-н, с. Гельмязів, вул. Леніна, 6 згідно з проектом знаходиться у закритому залізобетонному підземному приямку металева ємність на
8 м3 для зберігання рідкого пального, яка конструктивно та експлуатаційно пов’язана зі спорудою, розташованою за адресою: с. Гельмязів,
вул. Леніна, 6б і належить Національному банку України (свідоцтво про
право власності на нерухоме майно від 28.07.2005 № 041827, серія САА,
видане виконавчим комітетом Гельмязівської сільської ради).
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 654 800,00 грн., у т. ч.
об’єкта нерухомості – 517 941,00 грн., земельної ділянки – 136 859,00
грн., ПДВ – 130 960,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ –
785 760,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 78 576,00 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 прийняття заяв – 19 січня 2015 року.
Аукціон буде проведено 23 січня 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 Черкаській
області, адреса: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, кімн. 420,
тел. 37-26-61, час роботи з 9.00 до 18.00, крім вихідних.

Пропозиції щодо придбання об’єкта слід надсилати протягом
20 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: 01133,
м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26, РВ ФДМУ по Київській області.

бовані масляними фарбами, частково оздоблені шпалерами. Підлога в
результаті впливу підвищеної вологості в осінньо-зимовий період має
сліди ураження дощок гнилизною, прогини, значні тріщини у стиках в
результаті розсихання, стирання в місцях ходіння. Покрівля має відколи
і тріщини окремих листів, сліди протікання, ослаблення кріплення листів
до обрешітки. Ззовні будинки пофарбовані водяними сумішами.
Об’єкт перебуває в оренді. Дата закінчення договору оренди –
16.10.2015.
Відомості про площу будиночків: дерев’яні будинки № 1 – 11,1 м2,
№ 13 – 17,1 м2, № 14 – 17,0 м2; дерев’яні будинки спарені: № 2-3 –
31,0 м2, № 15-16 – 25,9 м2, № 17-18 – 25,9 м2, № 23-24 – 25,9 м2; кухні:
літ. А – 5,7 м2, літ. Д – 9,4 м2, літ. Е – 8,8 м2.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ –119 459 грн., ПДВ – 23 891,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 143 350,80 грн.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки під базою відпочинку «Автомобіліст» (у т. ч. під вказаними будиночками)
становить 0,3759 га, перебуває в оренді. Термін дії договору оренди:
до 28.04.2016. Орендодавець земельної ділянки – Новофедорівська
сільська рада Голопристанського району Херсонської області.
Кадастровий номер зазначеної земельної ділянки 6522384300:
02:072:0006.
Умови продажу: збереження профілю діяльності об’єкта, а саме:
забезпечення відпочинку громадян протягом 5 років; експлуатацію
об’єкта здійснювати відповідно до санітарних, технічних, пожежних та
екологічних норм, передбачених законодавством України; здійснювати
заходи щодо збереження навколишнього середовища; здійснити державну реєстрацію нерухомого майна, яке входить до складу об’єкта
приватизації, в установленому законом порядку, подальше відчуження
об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового
власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою РВ ФДМУ по Херсонській області.
Відповідно до ст. 15 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.1992 № 2269-XII (зі змінами та доповненнями) у разі зміни власника майна, переданого в оренду, до нового
власника переходять права і обов’язки за договором оренди.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі одного неоподатковуваного
мінімуму (17,00 грн.) та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт
приватизації вносяться на рахунок одержувача – РВ ФДМУ по Херсонській області, р/р № 37183003000014, код за ЄДРПОУ 21295778 , банк
одержувача – ГУДКСУ у Херсонській області, код банку 852010.
Для участі в аукціоні грошові кошти у сумі 14 335,08 грн., що становить 10 % початкової ціни об’єкта, вносяться на рахунок одержувача – РВ ФДМУ по Херсонській області, р/р № 37315008000014, код за
ЄДРПОУ 21295778 , банк одержувача – ГУДКСУ у Херсонській області,
код банку 852010.
Аукціон відбудеться 16 січня 2015 року о 10.00 за адресою:
м. Херсон, просп. Ушакова, 47.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 12 січня
2015 року.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його розташування.
Служба з організації та проведення аукціону – РВ ФДМУ по Херсонській області (м. Херсон, просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, каб. 244,
тел. 22-44-44).

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Вивчається попит з метою приватизації зі збереженням профілю діяльності на об’єкти державної власності:
1. Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Юність»
(будівлі та споруди) разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження об’єкта: Чернівецька обл., Вижницький р-н, смт
Берегомет, вул. Піонерська, 2.
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою будівлі та споруди загальною площею 4 938,5 м2.
Об’єкт розташований у мальовничому куточку Буковини на березі
річки Сірет на відстані 200 м від гори Стіжок у Карпатських горах в екологічно чистій, зеленій зоні, де чудове чисте повітря з запахом справжньої
хвої сприяє повноцінному відпочину та оздоровленню дітей. До закладу
підведена зручна під’їзна дорога з твердим покриттям.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єктом не
сформована, кадастровий номер відсутній. Землевпорядна документація не виготовлялася.
2. Пансіонат «Буковина» (будівлі та споруди) разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження об’єкта: Чернівецька обл., Глибоцький р-н,
с. Валя-Кузьміна, вул. Озерна, 13.
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою будівлі та споруди загальною площею 4 581,2 м2.
Об’єкт розташований на території Валя-Кузьмінського ландшафтного парку в 15 км від м. Чернівці в екологічно чистому місці в оточенні
соснових букових лісів на березі озера.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єктом не
сформована, кадастровий номер відсутній. Землевпорядна документація не виготовлялася.
Додаткову інформацію про об’єкти та умови їх продажу можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області або за телефоном 51-86-60.
Пропозиції щодо придбання зазначених об’єктів державної
власності слід надсилати протягом 20 днів з дня публікації цієї
інформації на адресу РВ ФДМУ по Чернівецькій області (58001,
м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а).

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об'єкта державної власності
Назва об’єкта: літні будиночки бази відпочинку «Автомобіліст»
(дерев’яні будинки № 1, 13, 14; дерев’яні будинки спарені: № 2-3, 1516, 17-18, 23-24, кухні: літ. А, Д, Е), що під час приватизації не увійшли
до статутного капіталу ВАТ «Бердичівське АТП-11856».
Адреса: 75653, Херсонська обл., Голопристанський р-н, с. Залізний
Порт, вул. Морська, 34б.
Відомості про об’єкт: окремо розташовані одноповерхові будинки
збірно-щитової конструкції, збудовані за радянських часів. Частина з
них спарені. Фундаменти стовпчасті, бетонні. Внутрішня обшивка стін
та стелі – листи ДВП, що мають значну деформацію через вплив вологи
та розсихання. Приміщення мають просте оздоблення: частково пофар-

КОНКУРСИ З ВІДБОРУ РОЗРОБНИКІВ ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення повторного
конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою
для підготовки до продажу земельної ділянки державної
власності, на якій розташований об’єкт незавершеного
будівництва, що підлягає приватизації
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із
земельною ділянкою (погодження меж земельної ділянки з суміжними
землевласниками та землекористувачами, проведення робіт з визначення кадастрового номера, погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку, отримання позитивного
висновку державної експертизи документації із землеустрою (у разі
необхідності її проведення), витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, підготовка інших матеріалів та документів,
необхідних для продажу земельної ділянки).
1. Дані про об’єкт землеустрою: незавершене будівництво школи
за адресою: Чернігівська обл., смт Козелець, вул. Комсомольська, 70.
Об’єкт перебуває на початковій стадії будівництва та має ознаки
руйнування. Виконані земельні роботи, побудоване підвальне приміщення, стіни та внутрішні перегородки якого складені з бетонних
блоків в чотири ряди. Підвальне приміщення перекрите залізобетон-

ними плитами. З одного боку розпочате будівництво приміщень першого поверху.
Орієнтовний розмір земельної ділянки –1,55 га.
2. Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від
12.06.2014 № 1601 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації».
3. Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: документація із землеустрою, зокрема
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки; позитивний
висновок державної експертизи (у разі необхідності її проведення);
витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку; інші
матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою: конкурсна документація подається
в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться
відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу.
У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та
окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (додаток 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт
із землеустрою , затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.11 № 1420);
копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному

реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний
орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії
установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому
ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);
копія ліцензії на проведення робіт із землеустрою; письмова інформація
претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на
виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації
із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних
даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які
будуть представлені за результатами виконаних робіт.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Останній день подання конкурсної документації – 13.01.2015.
Конкурс відбудеться 21.01.2015 о 10.00 у РВ ФДМУ по Чернігівській області за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн.
305.
Конкурсну документацію претенденти подають до канцелярії РВ
ФДМУ по Чернігівській області.
Місцезнаходження комісії: м. Чернігів, просп. Миру, 43, каб. 305,
РВ ФДМУ по Чернігівській області.
Телефон для довідок (0462) 67-63-02.

ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА ТА ВІДСТЕЖЕННЯ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
ЗВІТ
про базове відстеження результативності дії наказу
Фонду державного майна України від 29.09.2014 № 2345
«Про внесення змін до нормативно-правового акта»,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
20.10.2014 за № 1296/26073
Вид та назва регуляторного акта.
Наказ Фонду державного майна України від 29.09.2014 № 2345 «Про
внесення змін до нормативно-правового акта», який зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 20.10.2014 за № 1296/26073 (далі – Наказ).
Назва виконавця заходів з відстеження: Фонд державного майна
України.
Цілі прийняття акта.
Наказ розроблено відповідно до Закону України від 13.05.2014
№ 1253-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо засвідчення вірності копій документів і виписок з них та справжності підпису на документах».

24 грудня 2014 року

Ціллю прийняття регуляторного акта є приведення Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви про приватизацію щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (у редакції наказу Фонду
державного майна України від 02.04.2012 № 437), у відповідність до
чинного законодавства.
Строк виконання заходів з відстеження: з 01.11.2014 до 30.11.2014.
Тип відстеження: базове.
Методи одержання результатів відстеження.
Статистичні дані.
Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.
Відповідно до вимог ст. 9, 10, 13 Закону України «Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»
повідомлення про оприлюднення, проект регуляторного акта, аналіз

регуляторного впливу, пояснювальна записка та Наказ було розміщено на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України
(www.spfu.gov.ua) з метою отримання зауважень та пропозицій, а
також відстеження громадської думки стосовно результативності
дії акта.
Також базове відстеження результативності регуляторного акта
здійснювалося шляхом моніторингу кількості приватизованих об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, надходження коштів від їх приватизації.
Кількісні та якісні значення показників результативності акта.
За статистичними даними за період з 01.01.2014 до 30.11.2014
приватизовано 85 об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, прогноз надходження коштів від продажу цих об’єктів становить 22 616,1
тис. грн., а саме:
група А – 68 об’єктів на суму 17 087,9 тис. грн.;
група Д – 10 об’єктів на суму 3 149,2 тис. грн.;
група Ж – 7 об’єктів на суму 2 379,0 тис. грн.
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За період з 01.11.2014 до 30.11.2014 приватизовано 4 об’єкти державної власності групи А, прогноз надходження коштів від продажу цих
об’єктів становить 2 553,4 тис. грн.
Якісним показником результативності Наказу є приведення Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви про приватизацію щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (у редакції

наказу Фонду державного майна України від 02.04.2012 № 437), у відповідність до чинного законодавства.
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.
На підставі отриманих показників базового відстеження результативності дії Наказу можна зробити висновок про досягнення визначених цілей.
У результаті прийняття Наказу Порядок подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації,

та заяви про приватизацію щодо об’єктів державної власності груп А,
Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.06.1998 за № 400/2840 (у редакції наказу Фонду державного майна
України від 02.04.2012 № 437), приведено у відповідність до чинного
законодавства.
Звіт про базове відстеження результативності Наказу підготовлено
Управлінням продажу об’єктів малої приватизації та ЄМК ФДМУ (01133,
м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, тел. 200-33-66).

ФДМУ ПОВІДОМЛЯЄ
Продовження. Початок рубрики на стор. 1

ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання Державної програми приватизації
за січень – листопад 2014 року
Законом України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» (зі
змінами і доповненнями) встановлено завдання з надходження коштів
від приватизації державного майна до державного бюджету обсягом
17 млрд грн.
Відповідно до частини четвертої статті 15 Бюджетного кодексу
України, яка передбачає можливість зміни за рішенням Уряду обсягу
джерел фінансування державного бюджету на інші джерела фінансування з дотриманням граничного обсягу річного дефіциту державного
бюджету, Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження від
7 листопада 2014 р. № 1067-р, згідно з яким річне планове завдання
щодо надходження коштів від приватизації державного майна до
Державного бюджету України на 2014 рік зменшено на суму 16,6
млрд грн.
З метою організаційного забезпечення виконання встановлених завдань Фондом державного майна України (далі – Фонд) підготовлено
та затверджено Перелік об’єктів груп В, Г, які заплановані до продажу
в 2014 році (наказ від 20 січня 2014 р. № 149), Перелік об’єктів груп В,
Г, які підлягають підготовці до продажу в 2014 році з метою подальшого
їх продажу (наказ від 20 січня 2014 р. № 150), Єдиний план-графік виставлення на продаж у 2014 році об’єктів груп В, Г (наказ від 28 січня
2014 р. № 387) та Помісячні графіки підготовки об’єктів груп В, Г до
продажу в 2014 році (наказ від 24 березня 2014 р. № 846).
Протягом січня – листопада 2014 року державну форму власності
змінили 90 об’єктів, з яких 68 об’єктів групи А, 3 об’єкти груп В*, Г, 10
об’єктів групи Д, 2 об’єкти групи Е* та 7 об’єктів групи Ж.
_______________
* Без урахування одного об’єкта групи В та одного об’єкта групи Е, які
розташовані на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

Крім того, за угодами з органами місцевого самоврядування органи
приватизації змінили комунальну форму власності 640 об’єктів, з яких
637 об’єктів групи А, 2 – групи Д та 1 – групи Е.
У січні – листопаді 2014 року до продажу за конкурсом пропонувалися 6 пакетів акцій акціонерних товариств (АТ) загальною початковою
вартістю 81,05 млн грн. Протягом звітного періоду за результатами
продажу пакета акцій за конкурсом, оголошеним наприкінці 2013
року, укладено договір купівлі-продажу пакета акцій ПАТ «АТ Науководослідний інститут радіотехнічних вимірювань» розміром 50 % + 1 акція
за ціною 14,44 млн грн.
На фондових біржах у звітному періоді пропонувалися до продажу
109 пакетів акцій 69 АТ загальною номінальною вартістю 1,226 млрд грн.
За підсумками торгів протягом січня – листопада 2014 року на фондових
біржах продано 5 пакетів акцій АТ, серед яких: 2 пакети акцій ПАТ «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Примор’я» (Миколаївська
обл.) розміром 23,53 % за ціною 65,16 тис. грн. та розміром 24,49 % за
ціною 67,82 тис. грн.; 25 %-вий пакет акцій ПАТ «Вінницяобленерго» за
ціною 112,73 млн грн.; 25 %-вий пакет акцій ПАТ «Енергопостачальна
компанія «Чернівціобленерго» за ціною 36,44 млн грн.; 25 %-вий пакет
акцій ПАТ «Закарпаттяобленерго» за ціною 255,07 млн грн.
Загальна вартість за укладеними контрактами становить 404,367 млн
грн. Надходження коштів від продажу акцій на фондовому ринку до державного бюджету станом на 1 грудня 2014 р. становить 132,977 тис. грн.
На відкритих грошових регіональних аукціонах протягом звітного
періоду Фондом було запропоновано до продажу пакети акцій ПАТ
«Укрвуглепромтранс» (Донецька обл.) та ПАТ «Горлівський комбінат
хлібопродуктів», які не були продані у зв’язку з ситуацією, яка склалася
на cході країни.
За січень – листопад 2014 року від приватизації державного
майна та інших надходжень, безпосередньо пов’язаних з процесом приватизації, надійшло та перераховано до державного
бюджету 60,79 млн грн (у тому числі від продажу земельних ділянок

несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають
приватизації, – 2,32 млн грн).
Фонд станом на 1 грудня 2014 року здійснює управління корпоративними правами держави у 378 АТ (170 – апарат Фонду та 208 – регіональні відділення), з них: 243 АТ мають у статутному капіталі державну
частку менш як 50 %, 135 АТ – понад 50 %, з яких 32 АТ – 100 %.
За даними ІППС «Етап-Оренда» на 1 грудня 2014 року загальна кількість чинних договорів оренди державного майна, які було
укладено органами приватизації, становить 21 553, у тому числі: 99
договорів оренди цілісних майнових комплексів державних підприємств; 34 договори оренди цілісних майнових комплексів структурних підрозділів державних підприємств; 20 778 договорів оренди
нерухомого майна державних підприємств; 609 договорів оренди
державного нерухомого майна, що перебуває на балансі господарських товариств; 33 договори оренди іншого окремого індивідуально
визначеного державного майна, що перебуває на балансі господарських товариств.
Слід зазначити, що із загальної кількості договорів 916 стосуються
договорів оренди державного майна, яке перебуває на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополі.
Законом України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» (із
змінами, внесеними Законом від 27 березня 2014 р. № 1165-VІІ) на
Фонд покладено відповідальність і контроль за виконанням бюджетного
завдання із забезпечення надходження коштів до державного бюджету за оренду державного майна в обсязі 794,165 млн грн. Станом на
1 грудня 2014 року надходження коштів від оренди державного майна
до державного бюджету становить 894,291 млн грн., що підтверджено
довідкою Державної казначейської служби України.
Підготовлено Управлінням законодавчо-аналітичного
забезпечення реформування відносин власності

КОНКУРСИ З ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Управління оцінки майна та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
z 1. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення вестибуля площею 6,4 м2 на першому поверсі 4-поверхового
навчального корпусу № 1.
Балансоутримувач: Вінницький національний аграрний університет.
Адреса: Вінницька обл., Тростянецький р-н, м. Ладижин, вул. Кравчика, 5.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.01.2015.
z 2. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 93,4 м2 в окремо розташованій одноповерховій будівлі
лазні (літ. А), що не увійшла під час приватизації до статутного (складеного) капіталу СВАТ «Юрківське» та перебуває на балансі Юрківської
сільської ради.
Адреса: 23620, Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Юрківка,
вул. Л. Качури, 22а.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.01.2015.
z 3. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 103,0 м2 на першому поверсі «Будинку науки і техніки».
Балансоутримувач: Відокремлений підрозділ Жмеринської дирекції
залізничних перевезень ДТГО «Південно-Західна залізниця».
Адреса: Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. Б. Хмельницького,1.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.01.2015.
z 4. Назва об’єкта: металева конструкція радіовежі висотою
49,99 м.
Балансоутримувач: Відокремлений підрозділ «ПЗЕС ДП «Національна енергетична компанія «Укренерго».
Адреса: Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище,
вул. Коцюбинського, 23 (на території СО «Погребищенські електричні
мережі ПАТ «Вінницяобленерго»).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.01.2015.
z 5. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 12,0 м2 у підвалі навчального корпусу № 2
(літ. Г).
Балансоутримувач: Вінницький національний технічний університет.
Адреса: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.01.2015.
z 6. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 16,0 м2 у підвалі головного навчального корпусу.
Балансоутримувач: Вінницький національний технічний університет.
Адреса: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.01.2015.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до конкурсної
комісії документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних
документів, що містяться в конверті. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою; копія установчого 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 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 в запечатаному
конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (після отримання в повному обсязі необхідної документації та інформації про об’єкт оцінки): для об’єктів нерухомого майна – не більше 5 днів (у разі необхідності – 3 дні для доопрацювання
звіту).
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У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається, конкурсні документи претендентів, яких не допущено до участі
в конкурсі, повертаються секретарем комісії за їх письмовою заявою
після затвердження протоколу засідання комісії. Претендент має право
відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про
це письмово голову комісії.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї
інформації о 10.00 за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 35-26-31.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії регіонального
відділення за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10.

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки державного майна
z Найменування об’єкта оцінки: будівля компресорного цеху
ліквідованої газокомпресорної станції (ГКС-3) загальною площею
1 721,3 м2, що перебуває на балансі ТОВ «Базальт».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Волинська обл., Ратнівський р-н,
смт Ратне, вул. Шевченка, 57.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта державної власності групи А з метою приватизації шляхом
продажу на аукціоні.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: –.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (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: 506 463,00 грн. станом на 31.05.2014.
Розмір земельної ділянки (ділянок): 0,7000 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Волинська обл.,
Ратнівський р-н, смт Ратне, вул. Шевченка, 57.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для розміщення та експлуатації трубопровідного транспорту, для обслуговування
компресорного цеху.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): державна.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): 385 000,00
грн. (витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки № 149 від 08.10.2012).
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2014.
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
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності». До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 2 до 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 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 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 ціни виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт
(у календарних днях).
Кваліфікаційними вимогами до учасників конкурсу є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі
оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, виданими відповідно до
Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 13.06.2013 за № 937/23469; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна; переліку
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна; письмової згоди оцінювачів, яких до-

датково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності до виконання
робіт з оцінки майна.
Пропозиції щодо умов строку виконання робіт потрібно зазначати
в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
Конкурс відбудеться через 22 календарних дні після опублікування цієї інформації об 11.00 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 адміністративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Луцьк,
Київський майдан, 9, кімн. 833.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна
z 1. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – водноспортивна база «Локомотив».
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 1к.
Мета оцінки – повернення об’єкта до державної власності та визначення розміру збитків, нанесених державі.
z 2. Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного
підприємства Дніпропетровське спеціальне конструкторськотехнологічне бюро «Елеватормлинмаш» – незавершене будівництво триповерхової будівлі інженерного корпусу з надбудовою,
прибудовами, будівлі експериментальної дільниці загальною
площею 2 114,8 м2, ангар, навіси, вбиральня, огорожа, мостіння,
обладнання, транспортні засоби (2 од.).
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 16/18.
Мета оцінки – приватизація об’єкта шляхом продажу на аукціоні.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення
конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і
підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; копію установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди
оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені
їхніми особистими підписами; копію сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України
(копії документів, які подаються до регіонального відділення мають бути
завірені належним чином); інформацію про претендента (документ,
який містить відомості про претендента щодо досвіду його 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).
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.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, та терміну виконання робіт
(у календарних днях).
Регіональне відділення буде розглядати лише такі пропозиції
учасників конкурсу, в яких термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» до відділу організаційнодокументального забезпечення та архівної роботи регіонального відділення за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6,
кімн. 10 до 6 січня 2015 р.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Дніпропетровській області
15.01.2015 о 10.00, телефон для довідок (056) 744-11-51.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
z 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення будівлі загальною площею 291,2 м2, у тому числі на другому поверсі – 32,6 м2, на четвертому поверсі – 258,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Краматорськ, бульв. Машинобудівників, 32.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
майна з метою передачі його в оренду.
Балансоутримувач: Державна освітня установа «Інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно
30.11.2014.
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z 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 647,1 м2, у тому числі на першому
поверсі – 280,4 м2, на другому поверсі – 198,6 м2, на третьому
поверсі – 124,7 м2 у прибудові – 43,4 м2 будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Краматорськ, бульв. Машинобудівників, 32.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
майна з метою передачі його в оренду.
Балансоутримувач: Державна освітня установа «Інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно
30.11.2014.
z 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 31,4 м2 з ганком першого поверху будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Волноваха, вул. Гагаріна, 21.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
майна з метою передачі його в оренду.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Донецькій
області.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно
30.11.2014.
z 4. Найменування об’єкта оцінки: адміністративна будівля
(основна споруда А-1) загальною площею 183,9 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., Маріїнський р-н,
м. Мар’їнка, вул. Леніна, 37.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
майна з метою передачі його в оренду.
Балансоутримувач: Управління державної служби охорони при Головному управлінні МВС України в Донецькій області.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно
30.11.2014.
z 5. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 41,2 м2 другого поверху будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дзержинськ, вул. Енгельса, 2.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
майна з метою передачі його в оренду.
Балансоутримувач: ВП «Шахта ім. Ф. Е. Дзержинського» ДП «Дзержинськвугілля».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно
30.11.2014.
z 6. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення площею 134,2 м2 першого поверху будівлі учбового
корпусу.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Селидове, вул. К. Маркса, 35.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
майна з метою передачі його в оренду.
Балансоутримувач: Селидівський гірничий технікум.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно
30.11.2014.
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 установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів та
свідоцтв про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів,
яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми
особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом 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 через 15 днів після дати публікації про
оголошення конкурсу в газеті «Відомості приватизації» о 10.00
за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, 18, РВ ФДМУ по Донецькій області.
Конкурсна документація подається до відділу організаційної роботи
РВ ФДМУ по Донецькій області не пізніше ніж за чотири робочих дні до
оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 61024
м. Харків, вул. Гуданова, 18. Тел. для довідок (066) 859-39-12.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки майна
z Об’єкт оцінки № 1: нежитлове підвальне приміщення (літ. «А1»)
2
площею 24,2 м у будівлі навчального корпусу.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. НовоградВолинський, вул. Шевченка, 38.
Балансоутримувач: Новоград-Волинський промислово-економічний
технікум (Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 38).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди.
Дата оцінки: 31.12.2014.
z Об’єкт оцінки № 2: будівля санітарно-епідеміологічної станції
площею 548,0 м2 (літ. А) та будівля гаражів зі складськими приміщеннями площею 213,8 м2 (літ. Б).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Щорса, 93.
Балансоутримувач: Державна установа «Житомирський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України» (м. Житомир,
вул. Велика Бердичівська, 64).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Дата оцінки: 31.12.2014.
z Об’єкт оцінки № 3: нежитлові приміщення площею 265,4 м2
частини котельні № 30 (літ. Б, В).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. НовоградВолинський, вул. Відродження, 1.
Балансоутримувач: Новоград-Волинська районна державна адміністрація Житомирської області (Житомирська обл., м. НовоградВолинський, вул. Шевченка, 16).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди.
Дата оцінки: 31.12.2014.
z Об’єкт оцінки № 4: нежитлові приміщення площею 55,98 м2
відділення зв’язку № 2 (літ. А).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 69/2.
Балансоутримувач: Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта»
(м. Житомир, вул. Вітрука, 1).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Дата оцінки: 31.12.2014.
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності –
суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними напрямами оцінки майна та спеціалізаціями
в межах цих напрямів.
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Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення
конкурсну документацію, яка складається з підтвердних документів
та конкурсної пропозиції претендента. До підтвердних документів
належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
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, завірені їхніми особистими підписами; 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 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); довідка про розрахункові рахунки із зазначенням банківських реквізитів; копія свідоцтва про сплату ПДВ (або
свідоцтва про сплату єдиного податку); один конверт із зазначенням
адреси учасника конкурсу.
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 (не більше 5 календарних днів). Конкурсна документація
подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів,
що містяться в конверті.
Конкурсну документацію слід подавати окремо по кожному об’єкту
оцінки до відділу персоналу та адміністративно-господарської роботи
Регіонального відділення ФДМУ по Житомирській області за чотири
робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до
13.00.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Житомирській області
через 15 календарних днів з дня опублікування цієї інформації
за адресою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, тел. для довідок
42-04-18.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки майна
z Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого приміщення площею 2,0 м2 в фойє (поз. 2 згідно з планом) будівлі ДН-5 (літ. А).
Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Ф. Тіхого, 8.
Балансоутримувач: ВП «Ужгородська дирекція залізничних перевезень» ДТГО «Львівська залізниця».
Телефони: (0312) 69-33-60, 69-33-23.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для укладення договору оренди.
Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2014.
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 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 напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки.
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що має
підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів
та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 10.06.2013 № 796; 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 звіту про оцінку майна, та їх особистого досвіду у
проведенні оцінки подібного майна; письмової згоди оцінювачів, яких
додатково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності до виконання
робіт з оцінки майна.
Для участі в конкурсі потрібно подати до регіонального відділення
конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та
підтвердних документів. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 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 звіту про
оцінку майна; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
завірені їх особистими підписами (у тому числі тих, що працюють за
сумісництвом), а також копії кваліфікаційних документів; 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 ( у календарних днях). До уваги приймаються пропозиції в яких
строк виконання робіт з оцінки об’єктів не перевищує 5 днів.
Конкурсну документацію слід подавати за чотири робочих дні до
оголошеної дати проведення конкурсу до канцелярії РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 до 17.00.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті на
кожний об’єкт окремо з описом підтвердних документів, що містяться
в конверті. На конверті потрібно зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на
який подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ
ФДМУ по Закарпатській області за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303. Телефони для довідок 61-38-83.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди
z 1. Назва об’єкта оцінки: державне майно, а саме: станція насосна артезіанської свердловини (інв. № 20026), реєстровий номер
191253.8.ААБАБК669; трансформатор МТЗ-80 (інв. № 400698),
реєстровий номер 191253.8.ААБАБК662; відстійник первинний
(інв. № 20029), реєстровий номер 191253.8.ААБАБК670, яке в
процесі приватизації не увійшло до статутного капіталу ЗАТ «Гірничодобувна компанія «Мінерал», але залишилося на його балансі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Пологівський
р-н, м. Пологи, вул. Кар’єрна, 28.
Технічна документація на об’єкт оцінки відсутня.
Місцезнаходження балансоутримувача: Запорізька обл., Пологівський р-н, м. Пологи, вул. Кар’єрна, 28.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.

Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-88,
відділ оцінки (061) 226-07-53 (56).
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2014.
z 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення одноповерхової прибудови до адміністративної будівлі ( літ. А-2, А'-1) кімн.
№ 21 площею 13,3 м2 та частина даху площею 177,0 м2, що перебуває на балансі Мелітопольського міжрайонного управління водного
господарства.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Мелітопольський р-н, с. Новгородківка, вул. Жовтнева, 1а.
Місцезнаходження балансоутримувача: м. Мелітополь, вул. Героїв
Сталінграда, 3а.
Контактний телефон (06192) 44-82-64.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження
терміну дії договору оренди.
Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-69,
відділ оцінки (061) 226-07-53 (56).
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2014.
z 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 69, 70 першого поверху будівлі головного корпусу поліклініки (літ. Ж-5)
загальною площею 29,6 м2, що перебувають на балансі державного
закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 1».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Енергодар, просп. Будівельників, 33.
Місцезнаходження балансоутримувача: м. Енергодар, просп. Будівельників, 33.
Контактний телефон (06139) 5-11-09.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061)
226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-53 (56).
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2014.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності
– суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 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 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 напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки.
Претендентам потрібно подати конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта
оцінки та дату проведення конкурсу) з описом підтвердних документів,
що містяться в ньому. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної 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 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 претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт,
який не повинен перевищувати 5 календарних днів.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання, претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору діловодства РВ
ФДМУ по Запорізькій області (кімн. 9) до 17.01.2015 (включно).
Конкурс відбудеться 22.01.2015 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).
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки
z Назва об’єкта оцінки: цілісний майновий комплекс цехів № 4
та № 5, що не увійшли до статутного капіталу ПАТ «Запорізький абразивний комбінат» під час приватизації.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 69084, м. Запоріжжя, вул. Димитрова, 44.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
основних засобів, довгострокових біологічних активів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, оборотних матеріальних засобів (запасів) майна цілісного майнового комплексу цехів
№ 4 та № 5, що не увійшли до статутного капіталу ПАТ «Запорізький
абразивний комбінат» при приватизації, з метою повернення зазначеного орендованого цілісного майнового комплексу до державної
власності.
Основні види продукції (послуг), що виробляються, – виробництво
нітриду та карбіду бору.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком:
955 од. основних орендованих засобів, а саме: будівлі та споруди в
кількості 10 од., інші основні засоби – 945 од.; 37 од. основних власних
засобів; незавершене капітальне будівництво і технічне переоснащення
по об’єкту «Створення систем автономного тепло-повітропостачання
виробництва карбіду та нітриду бору».
Балансова залишкова вартість станом на 17.10.2014: основних
орендованих засобів – 4 237,864 тис. грн.; основних власних засобів –
2 847,077 тис. грн.; незавершеного будівництва – 1 778,343 тис. грн.
Місце розташування земельної ділянки: 69084, м. Запоріжжя,
вул. Димитрова, 44.
Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-88,
відділ оцінки (061) 226-07-53 (56).
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 17.10.2014.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності
– суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 29.08.2011 № 1270 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
від 19.09.2011 № 1096/19834 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності,
виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено
здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки.
Претендентам потрібно подати конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта
оцінки та дату проведення конкурсу) з описом підтвердних документів,
що містяться в ньому. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 2 до Положення); копія установчого
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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 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 претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору діловодства РВ
ФДМУ по Запорізькій області (кімн. 9) до 17.01.2015 (включно).
Конкурс відбудеться 22.01.2015 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).

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової (спеціальної) вартості для розрахунку орендної плати.
z 1. Частина нежитлового приміщення підтрибунного комплексу Навчального спортивно-оздоровчого центру загальною
площею 20,81 м2, що перебуває на балансі Національний університет державної податкової служби України, за адресою: Київська обл.,
м. Ірпінь, вул. Садова, 92.
Дата оцінки – 31.01.2015.
z 2. Нежитлове приміщення загальною площею 2 719,26 м2, що
перебуває на балансі ДВНЗ «Білоцерківський механіко-енергетичний
технікум», за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леваневського, 52/47.
Дата оцінки – 31.01.2015.
z 3. Нежитлове приміщення загальною площею 11,4 м2, що
перебуває на балансі Київська обласна дирекція УДППЗ «Укрпошта»,
за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Аеропортівська, 3.
Дата оцінки – 31.01.2015.
z 4. Частина нежитлових приміщень АС «Миронівка» загальною
площею 955,9 м2, що перебуває на балансі ДП «Київпассервіс», за
адресою: Київська обл., м. Миронівка, вул. 40-річчя Перемоги, 2а.
Дата оцінки – 31.01.2015.
z 5. Нежитлове приміщення на першому поверсі термінала
«D» загальною площею 52,6 м2, що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Дата оцінки – 31.01.2015.
z 6. Дах водонапірної башти загальною площею 19,8 м2, що
перебуває на балансі Військової частини Р 9000, за адресою: Київська
обл., Васильківський р-н, с. Мархалівка.
Дата оцінки – 31.01.2015.
z 7. Частина приміщення загальною площею 88,19 м2, що перебуває на балансі УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, за адресою: Київська
обл., Васильківський р-н, смт Дослідницьке, вул. Інженерна, 5.
Дата оцінки – 31.01.2015.
z 8. Нежитлові приміщення в будівлі майстерні на Рогозівському ГК загальною площею 103,8 м2, що перебувають на балансі
Бортницького міжрайонного управління водного господарства ім. М. А.
Гаркуші, за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Рогозів,
вул. Воровського, 1.
Дата оцінки – 31.01.2015.
z 9. Нежитлові приміщення в будівлі цеху по ремонту електродвигунів на Рогозівському ГК загальною площею 128,0 м2,
що перебувають на балансі Бортницького міжрайонного управління
водного господарства ім. М. А. Гаркуші, за адресою: Київська обл.,
Бориспільський р-н, с. Рогозів, вул. Воровського, 1.
Дата оцінки – 31.01.2015.
z 10. Нежитлове вбудоване приміщення № 257 в пасажирському терміналі «D» загальною площею 41,9 м2, що перебуває на
балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», за адресою: Київська
обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Дата оцінки – 31.01.2015.
z 11. Павільйон з ремонту меблів з адміністративними приміщеннями загальною площею 586,9 м2, що перебуває на балансі
ДП «Ремонтно-будівельна дільниця № 2», за адресою: Київська обл.,
м. Фастів, вул. Комарова, 23.
Дата оцінки – 31.01.2015.
z 12. Частина приміщення учбового корпусу загальною площею 1,0 м2, що перебуває на балансі Національного університету держаної податкової служби України, за адресою: Київська обл., м. Ірпінь,
вул. Карла Маркса, 31.
Дата оцінки – 31.01.2015.
z 13. Частина приміщення юридичного корпусу загальною
площею 1,0 м2, що перебуває на балансі Національного університету держаної податкової служби України, за адресою: Київська обл.,
м. Ірпінь, вул. Карла Маркса, 31.
Дата оцінки – 31.01.2015.
z 14. Частина приміщення навчального корпусу загальною
площею 1,0 м2, що перебуває на балансі Національного університету
держаної податкової служби України, за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Карла Маркса, 31.
Дата оцінки – 31.01.2015.
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Київській області конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції
та підтвердних документів. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі (за встановленою формою); копію
установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено
до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна завірені їхніми особистими підписами; 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 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, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.
Пропозиції щодо умов терміну виконання робіт слід зазначати в
єдиній одиниці виміру – календарних днях.
Копії документів, що подаються претендентами, мають бути завірені згідно з ДСТУ 4163-2003.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному
конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті, до
відділу забезпечення документообігу РВ ФДМУ по Київській області в
десятиденний термін (включно) з моменту опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Л. Українки, 26, кімн. 732.
Конкурс відбудеться через 22 дні після дати опублікування цієї
інформації в газеті «Відомості приватизації» об 11.00 за адресою:
м. Київ, бульв. Л. Українки, 26, РВ ФДМУ по Київській області.
Протягом 8 робочих днів з дня оголошення результатів переможець конкурсу має укласти тристоронній договір на проведення оцінки об’єкта оренди з потенційним орендарем та РВ ФДМУ по Київській
області. У разі неукладення договору у зазначений термін результати
конкурсу будуть скасовані, а процедура підготовки об’єкта до передачі
в оренду – припинена.
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ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
z 1. Найменування об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 229,89 м2 (кімн. 202, 202б) на другому поверсі чотириповерхової будівлі навчального корпусу У-2
(інв. № 10310011).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луганська обл., м. Рубіжне,
вул. Леніна, 33.
Балансоутримувач: Інститут хімічних технологій Східноукраїнського
національного університету імені Володимира Даля (код за ЄДРПОУ
05465028).
Мета оцінки: визначення ринкової вартості нерухомого майна з
метою продовження строку дії договору оренди.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2014.
z 2. Найменування об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення випробувальних кабін № 1, 2, 3, 4 площею 324,3 м2 (інв.
№ 2020).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Промислова, 24в.
Балансоутримувач: Державне підприємство «Науково-дослідний
інститут техніки безпеки хімічних виробництв» (код за ЄДРПОУ
00209102).
Мета оцінки: визначення ринкової вартості нерухомого майна з
метою продовження строку дії договору оренди
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2014.
z 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 98,5 м2 на другому поверсі чотириповерхової будівлі навчального корпусу У-2 (інв. № 10310011).
Місцезнаходження об'єкта оцінки: Луганська обл., м. Рубіжне,
вул. Леніна, 33 (кімн. 220).
Балансоутримувач: Інститут хімічних технологій Східноукраїнського
національного університету імені Володимира Даля (код за ЄДРПОУ
05465028).
Мета оцінки: визначення ринкової вартості нерухомого майна з
метою укладення договору оренди.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2014.
z 4. Найменування об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення площею 18,3 м 2 (кімн. 214) на другому поверсі в
п’ятиповерховій будівлі (інв. № 10320001).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, просп. Радянський, 17.
Балансоутримувач: Державний навчальний заклад «Сєвєродонецьке вище професійне училище».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості нерухомого майна з
метою продовження строку дії договору оренди.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2014.
z 5. Найменування об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове
приміщення площею 18,3 м2 (кімн. 315) на третьому поверсі п’ятиповерхової будівлі учбово-виробничого корпусу (інв.
№ 10320001).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, просп. Радянський,17.
Балансоутримувач: Державний навчальний заклад «Сєвєродонецьке вище професійне училище».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості нерухомого майна з
метою продовження строку дії договору оренди.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2014.
z 6. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення на першому поверсі двоповерхової будівлі їдальні (інв.
№ 10320006) площею 92,43 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, просп. Радянський, 17.
Балансоутримувач: Державний навчальний заклад «Сєвєродонецьке вище професійне училище»
Мета оцінки: визначення ринкової вартості нерухомого майна з
метою продовження строку дії договору оренди.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2014.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 29.08.2011 № 1270 і зареєстрованого Міністерством юстиції України 19.09.2011 за № 1096/19834.
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцінки,
що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру
оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
Фонду державного майна України від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.06.2013 за № 937/23469; 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
оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення
конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та
підтвердних документів. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою; копія установчого документа претендента;
копія кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному
складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту
про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а також
копії кваліфікаційних документів оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта
оціночної діяльності, 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 та має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт
(для об’єктів нерухомого майна – не більше 5 днів; для цілісних майнових комплексів – 15 – 20 днів).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності».
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї
інформації о 10.00 в РВ ФДМУ по Луганській області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Леніна, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу інформатики,
звітності та діловодства РВ ФДМУ по Луганській області не пізніше
ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк,
вул. Леніна, 32а.
Телефон для довідок (050) 976-19-40.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації
державної власності
z Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно –
будівля складу НЗ (літ. С'-1) площею 33,4 м2.
Адреса: 89024, м. Львів, вул. Богданівська, 11.
Балансоутримувач: ПАТ «Львівське автотранспортне підприємство
24656 «Богданівське».
Спосіб приватизації: аукціон.

Мета оцінки: визначення ринкової вартості продажу об’єкта на
аукціоні.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі документи:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 29.08.2011 № 1270); копію установчого документа претендента;
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному
складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково
залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами;
копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту
ФДМУ; інформацію 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, у тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання
робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про
проведення конкурсу.
Конкурс відбудеться 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.
Телефон для довідок: (032) 261-62-14.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди державної власності
z 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
площею 437,2 м2 на першому поверсі одноповерхової виробничої будівлі (літ. «Б-1»).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Винниченка, 30.
Балансоутримувач: ДП НДІ «Система».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі частини площі будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Винниченка, 30.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2014.
z 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 5,0 м2 на другому поверсі будівлі головного корпусу.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пасічна, 87.
Балансоутримувач: Львівський техніко-економічний коледж Національного університету «Львівська політехніка».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі частини площі будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Пасічна, 87.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2014.
z 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 2,0 м2
на першому поверсі адміністративної будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Курмановича, 7а.
Балансоутримувач: ВП «Моторовагонне депо Львів» ДТГО «Львівська залізниця».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору
оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі частини площі будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Курмановича, 7а.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2014.
z 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 3, 4, 11 – 13
площею 146,9 м2 на першому поверсі будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Золота, 8.
Балансоутримувач: ДП «Львівдіпронафтохім».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору
оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі частини площі будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Золота, 8.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2014.
z 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
площею 36,0 м2 на першому поверсі будівлі (літ. «Б-3») новий
аеровокзал ДП «Міжнародний аеропорт Львів».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168.
Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт Львів» імені Данила Галицького».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору
оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі частини площі будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Любінська, 168.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2014.
z 6. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення
№ 12 площею 9,3 м2 на першому поверсі двоповерхової адмінбудівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Старий Самбір, вул. С. Дашо, 1.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Львівській
області.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору
оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі частини площі будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Старий
Самбір, вул. С. Дашо, 1.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2014.
z 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 1 площею
55,7 м2 одноповерхової будівлі складу (літ. «О-1»).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Курмановича, 1а.
Балансоутримувач: Об’єднаний загон Державної служби транспорту.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору
оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі частини площі будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Курмановича, 1а.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2014.
z 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
№ 4 – 9 площею 93,7 м2 на першому поверсі двоповерхової будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Старий Самбір, вул. Дашо, 1.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Львівській
області.
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Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору
оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі частини площі будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Старий
Самбір, вул. Дашо, 1.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2014.
z 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 2 та частина нежитлового приміщення № 1 загальною площею 21,0 м2 на
першому поверсі будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Сколівський р-н,
с. Жупани, вул. І. Франка, 6.
Балансоутримувач: ЛД УДППЗ «Укрпошта».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору
оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі частини площі будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Сколівський
р-н, с. Жупани, вул. І. Франка, 6.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2014.
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 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 напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки.
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що має
підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів
та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів)
у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом ФДМУ від
19.12.2001 № 2355; 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 звіту про
оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні 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 кваліфікаційних 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, виданого претенденту Фондом державного майна України; письмові згоди
оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені
їх особистими підписами, а також копії кваліфікаційних 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
конверті (окремо по кожному об’єкту оцінки) з описом документів, що
містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку
виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00
через 14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою:
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше
ніж за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для
довідок: (032) 261-62-14, 261-62-04.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна з визначенням
ринкової вартості
z 1. Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною площею 3,7 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Калініна, 59, м. Полтава.
Балансоутримувач: Професійно-технічне училище № 31 м. Полтава.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.12.2014.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3
календарних дні для доопрацювання звіту).
z 2. Назва об’єкта: нежитлові приміщення на четвертому поверсі будинку штабу площею 75,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. 40 років Жовтня, 10/30, м. Кременчук, Полтавська область.
Балансоутримувач: Кременчуцька виховна колонія УДПСУ в Полтавській області.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.12.2014.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3
календарних дні для доопрацювання звіту).
z 3. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею
56,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Республіканська, 87, м. Кременчук,
Полтавська область.
Балансоутримувач: Професійно-технічне училище № 6 м. Кременчук.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.12.2014.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3
календарних дні для доопрацювання звіту).
z 4. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 4,1 м2.
Місцезнаходження об’єкта: проїзд 40 років ДАІ, буд. 3, м. Кременчук, Полтавська область.
Балансоутримувач: УДАІ УМВС України в Полтавській області.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.12.2014.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3
календарних дні для доопрацювання звіту).
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі документи:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за № 1096/19834); копію
установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів
оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено претендентом до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом
до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних
документів оцінювачів; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності,
виданого претенденту ФДМУ; інформацію про претендента (документ,
який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи,
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кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють
у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної
оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо); один конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу.
Зазначені документи подаються окремо від конкурсних пропозицій
і не запечатуються у конверт.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання
робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про
проведення конкурсу.
Строк підписання договору на проведення робіт з незалежної оцінки
майна переможцем конкурсу – 7 календарних днів з моменту отримання повідомлення щодо підписання договору.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу персоналу та
адміністративно-господарської роботи РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, кімн. 401 до 09.01.2015
включно.
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270
та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за
№ 1096/19834, конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Полтавській
області 15.01.2015 о 10.00 за адресою: 36014, м. Полтава,
вул. Леніна, 1/23, 4-й поверх, кімн. 404. Телефон для довідок
(05322) 2-89-58.

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
z 1. Найменування об’єкта оцінки: частина будівлі навчального
корпусу площею 9,48 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Млинівська, 2.
Балансоутримувач: Рівненський професійний ліцей.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки – 31.01.2015.
z 2. Найменування об’єкта оцінки: павільйон (частина майданчика автозупинки під банкомат) площею 2,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Кузнецовськ,
дорога Промислова.
Балансоутримувач: ДП НАЕК «Енергоатом» та обліковується у ВП
«Рівненська АЕС».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки – 31.01.2015.
z 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення будівлі
відділення зв’язку площею 24,1 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Березнівський
р-н, с. Зірне, вул. Зірненська, 13.
Балансоутримувач: Рівненська дирекція УДППЗ «Укрпошта».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди.
Запланована дата оцінки – 31.01.2015.
z 4. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення першого поверху будівлі штабу площею 2,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Сарненський
р-н, с. Катеринівка.
Балансоутримувач: Катеринівська виправна колонія № 46.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки – 31.01.2015.
z 5. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення навчального корпусу № 1 площею 49,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Здолбунів,
вул. Ясна, 6.
Балансоутримувач: Здолбунівський професійний ліцей залізничного транспорту.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди.
Запланована дата оцінки – 31.01.2015.
z 6. Найменування об’єкта оцінки: площадка для виробництва
бетонних сумішей площею 4 500,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Кузнецовськ,
будівельна база № 1 та № 2 буд. № 60/1.
Балансоутримувач: ВП «Рівненська АЕС» НАЕК «Енергоатом».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди.
Запланована дата оцінки – 31.01.2015.
z 7. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення гуртожитку «Прометей» площею 36,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Кузнецовськ,
мкр-н Перемоги, 24.
Балансоутримувач: ВП «Рівненська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди.
Запланована дата оцінки – 31.01.2015.
z 8. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення будівлі
«Лікарні» площею 22,71 м2.
Місцезнаходження об'єкта оцінки: Рівненська обл., м. Кузнецовськ,
вул. Енергетиків, 23.
Балансоутримувач: ДЗ «Спеціалізована медико-санітарна частина № 3».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди.
Запланована дата оцінки – 31.01.2015.
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 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», яким передбачено
здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до 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 звіту
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 кваліфікаційних 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 конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт
(у календарних днях).
Конкурс відбудеться 28 січня 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 17.00 22 січня 2015
року 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
z 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 42,9 м2 на 2-му поверсі 2-поверхової адміністративної будівлі (літ. «А-ІІ»), – пам’ятка архітектури місцевого
значення «Друкарня» (балансоутримувач – Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної
державної адміністрації).
Коефіцієнт цінності пам’ятки та його складові не визначені.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Кузнечна, 2.
Мета проведення незалежної оцінки – оренда.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2014.
Термін виконання робіт – 5 календарних днів від дати укладення
договору на проведення незалежної оцінки майна.
z 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 21,9 м2 на 2-му поверсі будівлі (балансоутримувач – Сумська
дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку
«Укрпошта»).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Путивль,
вул. Першотравнева, 86.
Мета проведення незалежної оцінки – оренда.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2014.
Термін виконання робіт – 5 календарних днів від дати укладення
договору на проведення незалежної оцінки майна.
z 3. Найменування об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 19,2 м2 в одноповерховій будівлі колишньої пошти (балансоутримувач – Сумська дирекція Українського
державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта»).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., Роменський р-н,
с. Анастасівка, вул. Соснова, 2.
Мета проведення незалежної оцінки – оренда.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2014.
Термін виконання робіт – 5 календарних днів від дати укладення
договору на проведення незалежної оцінки майна.
4. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 105,0 м2 на першому поверсі двоповерхової адміністративної будівлі (балансоутримувач – Глухівське управління Державної казначейської служби України Сумської області).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Глухів, вул. Терещенків, 44.
Мета проведення незалежної оцінки – оренда.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2014.
Термін виконання робіт – 5 календарних днів від дати укладення
договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 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, виданими відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у
Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 19.12.2001 №2355 і зареєстрованого в Міністерстві 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 оцінювачів, 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 дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею,
виданого суб’єкту оціночної діяльності (допусків оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із суб’єктом оціночної діяльності або
залучаються ним за цивільно-правовими договорами), або дозволу,
виданого іншому суб’єкту оціночної діяльності, якого за 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
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 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 установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів (у тому числі копії посвідчень про підвищення кваліфікації), які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки
та підписання звіту про оцінку майна; 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 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 на кожний об’єкт окремо з описом підтвердних документів, що
містяться у конверті, і має містити пропозиції 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
відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта,
на який подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурс відбудеться 21 січня 2015 року о 10.00 за адресою:
м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 5.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 15 січня 2015
року (включно).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів
z 1. Назва об’єкта оцінки: танцювальний майданчик загальною площею 108,1 м2, що перебуває на балансі КременецькоПочаївського державного історико-архітектурного заповідника.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Тернопільська обл., Кременецький р-н, м. Кременець, вул. В. Чорновола, 16.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
майна з метою подальшого розрахунку орендної плати.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: – .
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 30.09.2014
– 8 662,00 грн.
Дата оцінки – 31.12.2014.
z 2. Назва об’єкта оцінки: площадка для встановлення контейнера площею 15,2 м2 та одного антено-місця (частина покрівлі
даху будівлі висотою 26,0 м під встановлення трубостійки висотою 6,0 м площею 4,4 м2; частина кабельросту площею 4,1 м2
та частина фасаду будівлі площею 12,0 м2), реєстровий номер
00375131.1.ЦПВПШО1940, що перебуває на балансі Державного
підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт».
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Місцезнаходження об’єкта оцінки: Тернопільська обл., м. Борщів,
пров. Січових Стрільців, 2.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
майна з метою подальшого розрахунку орендної плати.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: –.
Балансова залишкова вартість будівлі, в якій розташований об’єкт
оренди станом на 30.11.2014 – 1 326 526,59 грн.
Дата оцінки – 31.12.2014.
z 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
– службовий кабінет другого поверху площею 5,0 м2 та площа
спільного користування загальною площею 0,78 м2 в адмінбудинку, що перебуває на балансі Управління Міністерства внутрішніх
справ України в Тернопільській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Тернопіль, бульв. Т. Шевченка, 10.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
майна з метою подальшого розрахунку орендної плати.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: –.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 31.10.2014
– 5 321,00 грн.
Дата оцінки – 31.12.2014.
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних
документів, що містяться в конверті, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою; копію установчого 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; копію сертифіката суб’єкта
оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна
України; інформацію про претендента (документ, який повинен містити
відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та
особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному
складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у
тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт
(не більше 5 календарних днів).
Копії документів, що подаються претендентами, мають бути завірені згідно з ДСТУ 4163-2003.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:
до участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності,
виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльності в Україні», яким передбачено
здійснення діяльності з оцінки майна за напрямом – «Оцінка об’єктів у
матеріальній формі» та спеціалізації «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових
прав на них»; які мають відповідну кваліфікацію стосовно оцінки об’єкта
оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі
оцінювачів, виданими відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб
(оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом
ФДМУ від 19.12.2001 № 2355, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за № 1092/6283 (зі змінами); які мають досвід у
проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна; у складі працюють
оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні
оцінки подібного майна; за наявності письмової згоди оцінювачів, яких
додатково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності до виконання
робіт з оцінки майна.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія
на засіданні приймає рішення щодо недопущення його до участі в конкурсі. За письмовою заявою претендента підготовлена ним конкурсна документація може бути повернута після затвердження протоколу
засідання комісії.
Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення
конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсна документація приймається до 29 грудня 2014 року включно за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, кімн. 604.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності».
Конкурс відбудеться 12 січня 2015 року о 15.00 у РВ ФДМУ по
Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова,
11. Телефон для довідок 52-66-85.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходження
Дата
(індекс, адреса), балансоутримувач (назва, код за ЄДРПОУ,
оцінки
контактний телефон)
1 Нежитлове приміщення № 8 (кімн. 720) за техпаспортом на другому На дату
поверсі 4-поверхового адміністративного будинку з підвалом площею підпи14,8 м2 за адресою: 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 26, корпус № 4, сання
що перебуває на балансі Управління ДАІ ГУМВС України в Харківській наказу
області (14319053), тел. (057) 707-35-13
2 Частина вестибуля на другому поверсі 5-поверхового учбового кор- 18.12.14
пусу «В» площею 5,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Блюхера, 2, що
перебуває на балансі Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди (2125585), тел. (057) 700-35-23
3 Частина приміщення холу переходу між учбово-лабораторним «МЕТ» 02.02.15
корпусом та учбовим корпусом 2-го поверху 3-поверхвої будівлі площею 9,6 м2 за адресою м. Харків, вул. Революції, 12, що перебувають
на балансі Харківської національної академії міського господарства
(02071151), тел.: (057) 706-15-54, 706-15-37
4 Нежитлове приміщення одноповерхової будівлі виробничо-технічного 01.01.15
комплексу № 3 (інв. № 3) площею 557,4 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Котлова, 218, що перебуває на балансі ДП МОУ «Харківське
управління механізації та будівництва» (24975516), тел. 43-05-58,
5 Нежитлові приміщення – кімн. 3, 4 на шостому поверсі 12-поверхової 27.03.15
будівлі виробничого корпусу (літ. А-12) площею 47,8 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Космічна, 21а, що перебувають на балансі ДП УДПІ
«Укрмісьбудпроект», (2494980), тел. 712-88-41
6 Нежитлові приміщення на цокольному поверсі будівлі між північним та 31.12.14
південним тунелями вокзалу Харків-Пасажирський Південної залізниці
площею 33,5 м2 за адресою: м. Харків, пл. Привокзальна, 1, що перебувають на балансі ВП «Вокзал Харків-Пасажирський» ДП «Південної
залізниці» (26105185), тел. 724-44-00
7 Нежитлове приміщення – прохідна (літ. Ж-1) площею 14,2 м2 за
На дату
адресою: м. Харків, пров. Динамічний, 2, що перебуває на балансі ДП підпи«Будівельно-монтажне управління № 168» (01168233),
сання
тел. 712-53-17
наказу
№
з/п

Мета проведення
оцінки
Визначення вартості об’єкта з
метою передачі
в оренду
Визначення вартості об’єкта при
продовженні договору оренди
Визначення вартості об’єкта з метою продовження
договору оренди
Визначення вартості об’єкта з метою продовження
договору оренди
Визначення вартості об’єкта з метою продовження
договору оренди
Визначення вартості об’єкта з метою продовження
договору оренди
Погодження

Звіти про оцінку мають бути складені державною мовою.
По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають до РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів.
До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (відповідно до 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 підвищення кваліфікації оцінювачів за напрямами, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання
звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого
претенденту ФДМУ; 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
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майна, у тому числі подібного майна, тощо); опис підтвердних документів; один конверт.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті 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 нерухомого майна (після отримання в повному обсязі необхідної документації
та інформації про об’єкт оцінки).
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній
одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по
кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що
містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Харківській області за
адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова,18, 3-й поверх, кімн.
311 об 11.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації.
Тел. для довідок (057) 704-16-98.
Документи на участь у конкурсі подаються до відділу службового діловодства РВ ФДМУ по Харківській області за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18, 3-й поверх, кімн. 308 за чотири робочих дні до
оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

бистими підписами; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності,
виданого претенденту Фондом державного майна України; інформацію
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, та терміну виконання
робіт у календарних днях (не більше 5 днів).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»,
а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта 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 допускається.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Херсонській області за
адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 236 о 14.00 через
14 днів після опублікування цієї інформації, телефон для довідок
(0552) 22-44-44.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Херсонській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки державного майна
z 1. Об’єкт оцінки: вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 11,6 м2 на першому поверсі будинку гуртожитку, що
перебуває на балансі ХДЗ «Палада», за адресою: м. Херсон, вул. Червонофлотська, 126.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.12.2014.
z 2. Об’єкт оцінки: частина мостіння (прилеглої території) площею 50,0 м2 ліворуч будівлі пасажирського вокзалу Херсон біля
багажного відділення, що перебуває на балансі пасажирського вокзалу Херсон ДП «Одеська залізниця», за адресою: м. Херсон, пл. Привокзальна, 3а.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.12.2014.
z 3. Об’єкт оцінки: частина холу загальною площею 1,56 м2
на першому поверсі 3-поверхової будівлі (літ. Д), що перебуває
на балансі Херсонського морехідного училища рибної промисловості
Керченського державного морського технологічного університету, за
адресою: м. Херсон, вул. Леніна, 55.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.12.2014.
Звіти про оцінку мають бути прошиті (прошнуровані), пронумеровані, скріплені підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності –
суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію
в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ
від 29.08.2011 № 1270 «Про 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 установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів (у тому числі копії посвідчень про підвищення кваліфікації), які
працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких
буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими
підписами; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого
претенденту Фондом державного майна України; інформацію 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 пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, та терміну виконання робіт у
календарних днях (не більше 5 днів).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»,
а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта 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 допускається.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Херсонській області за
адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 236 о 14.00 через
14 днів після опублікування цієї інформації, телефон для довідок
(0552) 22-44-44.

№
з/п
1

2
3

4

5

6

Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходження
(індекс, адреса), балансоутримувач (назва, код
за ЄДРПОУ, контактний телефон)
Вбудоване нежитлове приміщення на цокольному поверсі
вокзалу зі сторони північного тунелю (пам’ятка архітектури)
загальною площею 27,5 м2 за адресою: м. Харків, пл. Привокзальна, 1, що перебуває на балансі ВП «Вокзал Харків –
Пасажирський» ДП ПЗ (26105185), тел. 724-52-74
Будівля клубу загальною площею 1 155,8 м2 за адресою:
Харківська обл., Харківський р-н, с-ще Манченки (Травневе), вул. Фабрична, 12а, балансоутримувач відсутній
Нежитлові приміщення – кімн. 1-10, 1-11, 1-23 на першому поверсі одноповерхової будівлі їдальні (інв. № 17, літ.
«Б-1») загальною площею 58,4 м2 за адресою: Харківська
обл., Краснокутський р-н, с. Дублянка, вул. Заводська, 1,
що перебувають на балансі Державного підприємства Дублянський спиртовий завод (00375289), тел. (5736) 3-11-00
Нежитлові приміщення на першому поверсі одноповерхової будівлі їдальні (інв. № 103100067) загальною площею
142,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Вальтера, 14а, що
перебувають на балансі Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна (02071205), тел.705-12-47
Нежитлові приміщення – кімн. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43
на третьому поверсі 6-поверхового адміністративного будинку (пам’ятка архітектури) загальною площею 115,9 м2 за
адресою: м. Харків, вул. Сумська, 1, що перебувають на балансі Державного інституту праці та соціально-економічних
досліджень (00190325), тел.731-18-90
Нежитлові приміщення – кімн. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 на першому поверсі одноповерхової будівлі магазину загальною площею 103,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Шишківська, 9, що перебувають на балансі Державного
науково-виробничого підприємства «Об’єднання Комунар»
(14308730), тел.: 707-01-72, 702-99-82

Дата оцінки
31.12.14

Мета проведення
оцінки
Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди

На дату підпи- Визначення вартості
сання наказу об’єкта оренди з метою
передачі в оренду
15.01.15 Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди
07.08.14

Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди

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

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

Звіти про оцінку мають бути складені державною мовою.
По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають до РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів.
До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (відповідно до 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 підвищення
кваліфікації оцінювачів за напрямами, які працюють у штатному складі і
яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку
майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; 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); опис підтвердних документів; один конверт.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт,
який має становити не більше 5 днів для об’єктів оренди нерухомого
майна (після отримання в повному обсязі необхідної документації та
інформації про об’єкт оцінки).
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній
одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по
кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що
містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Харківській області за
адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова,18, 3-й поверх, кімн.
311 об 11.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації.
Тел. для довідок (057) 704-16-98.
Документи на участь у конкурсі подаються до відділу службового діловодства РВ ФДМУ по Харківській області за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18, 3-й поверх, кімн. 308 за чотири робочих дні до
оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Херсонській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки державного майна
z 1. Об’єкт оцінки: вбудоване нежитлове приміщення площею
31,5 м2 на першому поверсі гуртожитку, що перебуває на балансі
ПАТ ПБФ «Херсонбуд», за адресою: м. Херсон, вул. І. Кулика, 133а.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.12.2014.
z 2. Об’єкт оцінки: вбудоване нежитлове приміщення площею
11,78 м2 у приміщенні для докерів (сушка), що перебуває на балансі ДП «Херсонський морський торговельний порт», за адресою:
м. Херсон, просп. Ушакова, 4.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.12.2014.
Звіти про оцінку мають бути прошиті (прошнуровані), пронумеровані, скріплені підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності –
суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію
в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ
від 29.08.2011 № 1270 «Про 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 установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів (у тому числі копії посвідчень про підвищення кваліфікації),
які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення
оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми осо-

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’єкта державної власності
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди з метою укладення договору оренди.
z Назва об’єкта оцінки № 1: приміщення Міської (Михайлівської)
брами площею 113,6 м2 у комплексі Міської брами.
Балансоутримувач – НІАЗ «Кам’янець».
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Кам’янецьПодільський, вул. Замкова, 3.
Запланована дата оцінки – 31.12.2014.
Організаційно-правова форма – державна власність.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для продовження договору оренди.
z Назва об’єкта оцінки № 2: вбудоване приміщення площею
18,8 м2 на першому поверсі адмінбудівлі.
Балансоутримувач – ХД УДППЗ «Укрпошта».
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Деражня,
вул. Миру, 15.
Запланована дата оцінки – 30.11.2014.
Організаційно-правова форма – державна власність.
z Назва об’єкта оцінки № 3: вбудоване приміщення площею
40,3 м2 на першому поверсі будівлі поліклініки.
Балансоутримувач – ДЗ «Спеціалізована медико-санітарна частина № 4».
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Нетішин, вул. Лісова, 1.
Запланована дата оцінки – 31.12.2014.
Організаційно-правова форма – державна власність.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до конкурсної комісії конкурсну документацію у запечатаному конверті з описом
підтвердних документів, що містяться у конверті. До підтвердних документів належить:
заява про участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270); копія установчого документа претендента; копії документів, що підтверджують
кваліфікацію оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде
залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого
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Фондом державного майна України; інформація про претендента, в
якій зазначаються досвід роботи, кваліфікація та особистий досвід
роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково
залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного
майна тощо; один конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу;
пропозиції щодо умов оплати відповідно до калькуляції витрат (подаються у запечатаному конверті).
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу – практичний досвід з
визначення ринкової вартості подібного майна.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання
робіт (у календарних днях). До уваги приймаються пропозиції, в яких
строк виконання робіт з оцінки об’єктів нерухомого майна не перевищує 5 днів.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування інформації о 10.00 в РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою:
м. Хмельницький, вул. Соборна, 75.
Документи приймаються за вказаною вище адресою за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу (включно).
Телефон для довідок (0382) 79-56-16.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
z 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
№
ПлоНазва об’єкта оцінки
з/п
ща, м2
1 Частина приміщення на четвертому
0,5;
поверсі в будівлі гуртожитку;
частина приміщення на четвертому
поверсі на протилежній стороні сходової клітки в будівлі гуртожитку
0,5
2 Частина приміщень першого повер- 31,64
ху чотириповерхової цегляної будівлі
3 Частина нежитлового приміщення
четвертого поверху чотириповерхової будівлі центру поштового зв’язку
4 Нежитлові приміщення другого поверху двоповерхової будівлі центру
поштового зв’язку
5 Частина нежитлового приміщення
на першому поверсі навчального
корпусу № 1;
частина нежитлового приміщення
на першому поверсі навчального
корпусу № 3
6 Нежитлове приміщення другого поверху двоповерхової адміністративної будівлі

Адреса об’єкта оцінки Балансоутримувач
м. Черкаси, вул. Смі- Черкаський комерлянська,
ційний технікум
84/2

м. Черкаси, вул. Смі- Черкаська філія
лянська, 120/1
інституту «Укрдіпросад»
25,0 Черкаська обл.,
ЧД УДППЗ
м. Сміла, вул. Ле«Укрпошта»
ніна, 35
31,2 Черкаська обл.,
ЧД УДППЗ
м. Сміла, вул. Мос- «Укрпошта»
ковська, 2а
1,5; Черкаська обл.,
Уманський державм. Умань, вул. Саний педагогічний
дова, 2;
університет ім. Павла Тичини
1,5 Черкаська обл.,
м. Умань, вул. Садова, 26
105,0 Черкаська обл.,
Територіальне
м. Канів, вул. Шев- управління Державченка, 6
ної судової адміністрації України у
Черкаській області

Дата
оцінки
31.12.14

31.12.14
31.12.14
30.10.14
31.12.14

31.12.14

z 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
№
ПлоАдреса об’єкта
Балансоутримувач
Назва об’єкта оцінки
з/п
ща, м2
оцінки
1 Частина підвального примі- 31,7 м. Черкаси, бульв. ДП «Черкаський державний
щення в п’ятиповерховому
Шевченка, 205
науково-дослідний інституту
корпусі лабораторії
техніко-економічної інформації
в хімічній промисловості»
2 Частина підвального примі- 53,8 м. Черкаси, бульв. ДП «Черкаський державний
щення в п’ятиповерховому
Шевченка, 205
науково-дослідний інституту
корпусі лабораторії
техніко-економічної інформації
в хімічній промисловості»
3 Частина підвального примі- 49,9 м.Черкаси, бульв. ДП «Черкаський державний
щення в п’ятиповерховому
Шевченка,205
науково-дослідний інституту
корпусі лабораторії
техніко-економічної інформації
в хімічній промисловості»
4 Частина підвального примі- 35,8 м. Черкаси, бульв. ДП «Черкаський державний
щення в п’ятиповерховому
Шевченка, 205
науково-дослідний інституту
корпусі лабораторії
техніко-економічної інформації
в хімічній промисловості»
5 Частина приміщення на пер- 36,81 Черкаська обл., Головне управління статистики
шому поверсі (кімн. 1-10)
м. Кам’янка, пров. у Черкаській області
Г. Кудрі, 4
6 Приміщення на першому
38,86 м. Черкаси,
Головне управління статистики
поверсі –кімн.102
вул. О. Дашкови- у Черкаській області
ча, 39
7 Окремо визначене при12,7 м. Черкаси, бульв. ДП «Черкаський державний
міщення на другому поверсі
Шевченка, 205
центр науки, інновацій та інфорадміністративної будівлі
матизації»
8 Частина приміщень підвалу 79,86 м. Черкаси,
Черкаська філія інституту
чотириповерхової цегляної
вул. Смілянська, «Укрдіпросад»
будівлі
120/1
9 Частина підвального примі- 35,8 м. Черкаси, бульв. ДП «Черкаський державний
щення в п’ятиповерховому
Шевченка, 205
науково-дослідний інституту
корпусі лабораторії
техніко-економічної інформації
в хімічній промисловості»

Дата
оцінки
31.12.14

31.12.14

31.12.14

31.12.14

31.12.14
31.12.14
31.12.14
31.12.14
31.12.14

Вимоги до претендентів на участь у конкурсі:
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ вiд 29.08.2011 № 1270, документація подається претендентом в запечатаному конверті з описом
підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті потрібно
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 2 до Положення); копія установчого
документа претендента; копії квалiфiкацiйних документів оцінювачів,
якi працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову
оцінку земельної ділянки); письмові згоди оцiнювачiв, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна
(експертну грошову оцінку земельної ділянки) та підписання звіту про
оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки), завiренi
їхнiми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів
оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого
претенденту Фондом державного майна України; інформація про претендента (документ, який мiстить вiдомостi про претендента щодо його
досвiду роботи, квалiфiкацiї та особистого досвiду роботи оцiнювачiв,
якi працюють у його штатному складi та додатково залучаються ним, з
незалежної оцiнки майна, у т. ч. подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робiт, калькуляцiї
витрат, пов’язаних з виконанням робiт, а також терміну виконання
робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про
проведення конкурсу.
Конкурсну документацію слід подавати до РВ ФДМУ по Черкаськiй
області за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205.
Останнiй день подання заяв – 6 січня 2015 року.
Конкурс відбудеться 15 січня 2015 року в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, тел. 37-29-71.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
z Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
№
Площа,
Балансоутри- Дата
Назва об’єкта оцінки
Адреса об’єкта оцінки
з/п
м2
мувач
оцінки
1 Частина нежитлових приміщень з
34,2 Черкаська обл., Золото- ЧД УДППЗ
31.12.14
окремим входом будівлі відділення поніський р-н, с. Доманто- «Укрпошта»
штового зв’язку
во, вул. Леніна, 23

24 грудня 2014 року

Ö

Продовження таблиці
№
Назва об’єкта оцінки
з/п
2 Частина нежитлових приміщень
першого поверху двоповерхової
адміністративно-виробничої будівлі
відділення поштового зв’язку

Площа,
Адреса об’єкта оцінки
м2
62,3 Черкаська обл.,
м. КорсуньШевченківський,
вул. Шевченка, 35

Балансоутри- Дата
мувач
оцінки
ЧД УДППЗ
31.12.14
«Укрпошта»

Вимоги до претендентів на участь у конкурсі:
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ вiд 29.08.2011 № 1270, документація подається претендентом в запечатаному конверті з описом
підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті потрібно
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 2 до Положення); копія установчого
документа претендента; копії квалiфiкацiйних документів оцінювачів,
якi працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову
оцінку земельної ділянки); письмові згоди оцiнювачiв, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна
(експертну грошову оцінку земельної ділянки) та підписання звіту про
оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки), завiренi
їхнiми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів
оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого
претенденту Фондом державного майна України; інформація про претендента (документ, який мiстить вiдомостi про претендента щодо його
досвiду роботи, квалiфiкацiї та особистого досвiду роботи оцiнювачiв,
якi працюють у його штатному складi та додатково залучаються ним, з
незалежної оцiнки майна, у т. ч. подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робiт, калькуляцiї
витрат, пов’язаних з виконанням робiт, а також терміну виконання
робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про
проведення конкурсу.
Конкурсну документацію слід подавати до РВ ФДМУ по Черкаськiй
області за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205.
Останнiй день подання заяв – 16 січня 2015 року.
Конкурс відбудеться 22 січня 2015 року в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, тел. 37-29-71.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
№
Назва об’єкта оцінки
з/п
1 Нежитлове приміщення
сьомого поверху (кімн.
703) дев’ятиповерхової
адмінбудівлі
2 Нежитлові приміщення
будівлі складу № 549

ПлоМісцезнаходження Дата
Балансоутримувач
ща, м2
об’єкта
оцінки
26,9 ДП «Чернігівський державний
м. Чернігів,
31.12.14
центр науки, інновацій та інфор- вул. П’ятницька, 39
матизації»
142,56 Філія «Військторг» Концерну
«Військторгсервіс»

17024, Чернігівська 31.12.14
обл., смт Десна,
вул. Ювілейна, 7
3 Приміщення магазину та 67,5; Ніжинський державний універси- 16600, Чернігівська 31.12.14
приміщення кафе в будівлі 55,1 тет ім. М. Гоголя
обл., м. Ніжин,
гуртожитку № 2
пл. І. Франка, 2
4 Частина нежитлового
3,0 Державна фіскальна служба
м. Чернігів,
31.12.14
приміщення на першому
України, в оперативному управ- вул. Кирпоноса, 28
поверсі адмінбудівлі
лінні (користуванні) Державної
податкової інспекції у м. Чернігові
Головного управління Державної
фіскальної служби України
5 Частина нежитлового при- 3,0 Куликівський районний відділ
Чернігівська обл., 31.12.14
міщення в одноповерховій
УМВС України в Чернігівській
смт Куликівка,
адміністративній будівлі
області
вул. Щорса, 95

Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей
оренди.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до вимог 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.
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі з відбору суб’єктів
оціночної діяльності передбачена наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі
оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності; 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 оцінювачів, яких
додатково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності до виконання
робіт з оцінки майна.
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності,
виданих відповідно до ЗУ «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено здійснення діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями
у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, яка подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. До підтвердних
документів 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, 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 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 ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (зазначається в єдиній одиниці виміру – календарних днях).
Строк виконання робіт (після отримання в повному обсязі необхідної
документації та інформації про об’єкт оцінки) не може перевищувати
5 календарних днів.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області
о 15.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43.
Конкурсну документацію слід подавати до загального відділу РВ
ФДМУ по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Чернігів, просп.
Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про повторне оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів державної
та комунальної власності у зв’язку з тим,
що конкурс не відбувся
Мета проведення незалежної оцінки – визначення збитків, завданих
об’єктам приватизації за час володіння ними покупцем.

z Об’єкти оцінки:
об’єкт незавершеного будівництва державної власності – будівля харчоблоку за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 66а;
об’єкт незавершеного будівництва комунальної власності –
кінно-спортивна база за адресою: м. Київ, вул. Братиславська, 21;
об’єкт незавершеного будівництва комунальної власності – господарсько-допоміжний корпус з блоком соціальнокультурного призначення загальною площею 6 278,2 м2, розташований на земельній ділянці площею 1,82 га, за адресою: м. Київ,
вул. Велика Кільцева, 1.
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по м. Києву конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі (за встановленою формою); копія
установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено
до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, 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, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.
Пропозиції щодо умов терміну виконання робіт слід зазначати в
єдиній одиниці виміру – календарних днях.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному
конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, який відбудеться 15 січня 2015 р.».
Конкурс відбудеться 15 січня 2015 р. о 15.00 у РВ ФДМУ по
м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-32.
Документи приймаються до 12.30 12 січня 2015 р. за адресою:
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок 281-00-32.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки
Оцінка буде здійснюватися згідно з Національними стандартами
оцінки майна; Законом України «Про оцінку земель»; Методикою експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 № 1531; Порядком
проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженим наказом Державного комітету України по земельних ресурсах
від 09.01.2003 № 2, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
23.05.2003 за № 396/7717.
Мета проведення оцінки – для бухгалтерського обліку.
Замовником звіту виступає РВ ФДМУ по м. Києву.
z Найменування об’єкта оцінки: земельна ділянка РВ ФДМУ по
м. Києву.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 01032, м. Київ, бульв. Шевченка,
50г, м; пров. Ч. Бєлінського, 6а.
Балансова залишкова вартість: 2 145 121,00 грн. станом на
31.11.2014.
Розмір земельної ділянки: 0,1160 га.
Цільове призначення земельної ділянки: для експлуатації та обслуговування адміністративних будівель.
Правовий режим земельної ділянки: рішення Київської міської ради
від 14.07.2011 № 730/6117.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 2 145 121,18 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) 31.01.2015.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
29.08.2011 № 1270 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від
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 з експертної грошової оцінки земельних ділянок, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними
свідоцтвами, виданими відповідно до Порядку видачі кваліфікаційного
свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок,
затвердженого наказом Державного агентства земельних ресурсів
України від 10.08.2007 № 116, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 10.09.2007 за № 1051/14318; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні експертної грошової оцінки земельних ділянок;
переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та
підписання звіту з експертної грошової оцінки земельних ділянок, та
їх особистого досвіду в проведенні робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок; письмової згоди оцінювачів, яких додатково
буде залучено суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з
експертної грошової оцінки земельної ділянки; у разі проведення підприємством діяльності, пов’язаної з державною таємницею, – спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною
таємницею, виданого суб’єкту оціночної діяльності (допусків оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із суб’єктом оціночної
діяльності або залучаються ним за цивільно-правовими договорами),
або дозволу, виданого іншому суб’єкту оціночної діяльності, якого за
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 ліцензій на виконання землеоціночних робіт,
виданих відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів
господарської діяльності».
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по м. Києву конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі (за встановленою формою); копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які працюють
у штатному складі, та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом
до проведення робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки
та підписання звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки,
завірені їхніми особистими підписами (у тому числі тих, що працюють
за сумісництвом); копія ліцензії на виконання землеоціночних робіт,
видана центральним органом виконавчої влади з питань земельних
ресурсів; 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 експертної грошової оцінки
земельних ділянок).
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, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному
конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, який відбудеться 22 січня 2015 р.».
Конкурс відбудеться 22 січня 2015 р. о 15.30 у РВ ФДМУ по
м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-32.
Документи приймаються до 12.30 19 січня 2015 р. за адресою:
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок 281-00-32.
Продовження рубрики на стор. 13
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ОРЕНД А
Департамент з питань управління державним майном та орендних відносин, т. 200-34-39

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Вінницькій області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
1 Міністерство вну08670332, Немирівський районний відділ управління МВС України у Вітрішніх справ України нницькій області, 22800, Вінницька обл., Немирівський р-н, м. Немирів,
вул. Луначарського, 32, тел.: (0231) 2-06-38, 2-25-52
2 Міністерство вну08670390, Тульчинський районний відділ управління МВС України у Вітрішніх справ України нницькій області, 23600, Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин,
вул. Колонтай, 3, тел.: (0235) 2-12-71, 2-14-30

№
з/п

Назва органу
управління

3

Міністерство внутрішніх справ України

4

Міністерство внутрішніх справ України

5

Міністерство внутрішніх справ України

6

Міністерство внутрішніх справ України

7

Міністерство внутрішніх справ України

8

Міністерство внутрішніх справ України

9

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

10 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
11 Міністерство внутрішніх справ України
12 Міністерство внутрішніх справ України
13 Міністерство внутрішніх справ України
14 Міністерство внутрішніх справ України
15 Міністерство внутрішніх справ України
16 Міністерство внутрішніх справ України
17 Міністерство внутрішніх справ України
18 Міністерство аграрної політики та продовольства України

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн. ливий строк оренди
08670332.1.БЯСССЕ298 22800, Вінницька обл., Не6,0
25 624,00
1 рік
Розміщення офіса
мирівський р-н, м. Немирів,
вул. Луначарського, 32
08670390.1.ТУМИЧБ144 23600, Вінницька обл., Туль6,0
22 213,00
1 рік
Розміщення офіса
чинський р-н, м. Тульчин,
вул. Колонтай, 3

найменування

реєстровий номер майна

Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованого приміщення на першому поверсі двоповерхової адмінбудівлі, А
Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованого приміщення в окремо розташованій
одноповерховій адміністративній будівлі
(літ. А)
38394567, Вінницький міський відділ управління МВС України у Вінницькій Нерухоме майно – частина нежитлового вбудо- 38394567.1.БЯСССЕ043 м. Вінниця, вул. Ленінградобласті, 21036, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 9, тел. (0432) 59-34-90
ваного приміщення на першому поверсі адмініська, 73
стративної будівлі (літ. А)
38394567, Вінницький міський відділ управління МВС України у Вінницькій Нерухоме майно – частина нежитлового
38394567.1.БЯСССЕ134 21018, м. Вінниця, вул. Пиобласті, 21036, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 9, тел. (0432) 59-34-90
вбудованого приміщення на другому поверсі
рогова, 4
триповерхової адміністративної будівлі
(літ. А)
08670384, Тростянецький районний відділ управління МВС України у Він- Нерухоме майно – нежитлове вбудоване при08670384.1.ТУМИЧБ130 24300, Вінницька обл., Тросницькій області, 24300, Вінницька обл., Тростянецький р-н, смт Тростяміщення на першому поверсі двоповерхової
тянецький р-н, смт Тростянець, вул. Леніна, 102, тел.: (0243) 2-13-28, 2-22-02
прибудови (літ. а1) до адмінбудинку
нець, вул. Леніна, 102
08670243, Гайсинський районний відділ управління МВС України у ВінНерухоме майно – частина нежитлового вбудо- 08670243.1.ТУМИЧБ247 23700, Вінницька обл., Гайницькій області, 23700, Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин,
ваного приміщення на першому поверсі трипосинський р-н, м. Гайсин,
вул. Енгельса, 18, тел.: (0234) 2-54-94, 2-02-40
верхової адміністративної будівлі та ізолятору
вул. Енгельса, 18
тимчасового тримання, 1
08806286, Чернівецький районний відділ управління МВС України у ВінНерухоме майно – частина нежитлового вбудо- 08806286.1.ТУМИЧБ112 24106, Вінницька обл., Черницькій області, 24106, Вінницька обл., Чернівецький р-н, с. Мазурівка,
ваного приміщення на першому поверсі чотинівецький р-н, с. Мазурівка,
вул. Леніна, 39, тел.: (0257) 2-14-71, 2-15-02
риповерхової адмінбудівлі (літ. «А»)
вул. Леніна, 39
08670378, Томашпільський районний відділ управління МВС України у Він- Нерухоме майно – частина нежитлового
08670378.1.ТУМИЧБ157 24200, Вінницька обл.,
ницькій області, 24200, Вінницька обл., Томашпільський р-н, смт Томаш- вбудованого приміщення на першому поверсі
Томашпільський р-н, смт Топіль, вул. Леніна, 41, тел.: (0248) 2-13-84, 2-10-35
двоповерхової адміністративної будівлі
машпіль, вул. Леніна, 41
(літ. А)
21725012, Відокремлений підрозділ «Південно-Західна електроенерНерухоме майно – частина металевої вежі (те- 00100227.4.ОНГБУЮ818 Вінницька обл., Погребищенгетична система» державного підприємства «Національна енергетична
риторія СО «Погребищенські електричні мережі
ський р-н, м. Погребище,
компанія «Укренерго», 21100, м. Вінниця, вул. Івана Богуна, 5,
ПАР «Вінницяобленерго»)
вул. Коцюбинського, 23
тел. (0432) 63-43-59
21725012, Відокремлений підрозділ «Південно-Західна електроенерНерухоме майно – частина металевої вежі (те- 00100227.4.ОНГБУЮ818 Вінницька обл., Погребищенгетична система» державного підприємства «Національна енергетична
риторія СО «Погребищенські електричні мережі
ський р-н, м. Погребище,
компанія «Укренерго», 21100, м. Вінниця, вул. Івана Богуна, 5,
ПАР «Вінницяобленерго»)
вул. Коцюбинського, 23
тел. (0432) 63-43-59
08670421, Шаргородський районний відділ управління МВС України у Ві- Нерухоме майно – частина нежитлового вбудо- 08670421.1.ТУМИЧБ124 23500, Вінницька обл., Шарнницькій області, 23500, Вінницька обл., Шаргородський р-н,
ваного приміщення на першому поверсі трипогородський р-н, м. Шаргом. Шаргород, вул. Леніна, 296, тел. (0244) 2-15-75
верхової адмінбудівлі (літ. А, А1, А2)
род, вул. Леніна, 296
08670355, Погребищенський районний відділ управління МВС України у
Нерухоме майно – частина нежитлового вбудо- 08670355.1.ТУМИЧБ165 22000, Вінницька обл., ПоВінницькій області, 22000, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. По- ваного приміщення на першому поверсі трипогребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького, 81, корпус Г, тел. (0246) 2-10-00
верхової адмінбудівлі (літ. А)
гребище, вул. Б. Хмельницького, 81, корпус Г
08670415, Чечельницький районний відділ управління МВС України у Він- Нерухоме майно – частина нежитлового вбудо- 08670415.1.ТУМИЧБ132 24800, Вінницька обл., Ченицькій області, 24800, Вінницька обл., Чечельницький р-н, смт Чечельваного приміщення на першому поверсі трипочельницький р-н, смт Чечельник, вул. Леніна, 30, тел. (0251) 2-19-01
верхової адмінбудівлі (літ. А)
ник, вул. Леніна, 30
08670438, Ямпільський районний відділ управління МВС України у ВінНерухоме майно – частина нежитлового вбу08670438.1.ТУМИЧБ122 24500, Вінницька обл., Ямницькій області, 24500, Вінницька обл., Ямпільський р-н, м. Ямпіль,
дованого приміщення на першому поверсі двопільський р-н, м. Ямпіль,
вул. Леніна, 120, тел. (0236) 2-28-48
поверхової адмінбудівлі (літ. А)
вул. Леніна, 120
08670220, Бершадський районний відділ управління МВС України у ВінНерухоме майно – частина нежитлового вбудо- 08670220.1.ТУМИЧБ254 24400, Вінницька обл., Берницькій області, 24400, Вінницька обл., Бершадський р-н, м. Бершадь,
ваного приміщення на першому поверсі трипошадський р-н, м. Бершадь,
вул. Будкевича, 13, тел. (0252) 2-32-02
верхової адмінбудівлі (літ. А)
вул. Будкевича, 13
08670177, Могилів-Подільський міський відділ управління МВС України
Нерухоме майно – частина нежитлового вбудо- 08670177.1.ТУМИЧБ267 24000, Вінницька обл.,
у Вінницькій області, 24000, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський,
ваного приміщення на першому поверсі трипом. Могилів-Подільський,
вул. Сагайдачного, 4, тел. (0237) 6-53-13
верхової адмінбудівлі (літ. А)
вул. Сагайдачного, 4
08670326, Мурованокуриловецький районний відділ управління МВС Укра- Нерухоме майно – частина нежитлового вбу08670326.1.ТУМИЧБ189 23400, Вінницька обл., Муроїни у Вінницькій області, 23400, Вінницька обл., Мурованокуриловецький дованого приміщення на першому поверсі двованокуриловецький р-н,
р-н, смт Муровані Курилівці, вул. Комарова, 6, тел. (0237) 6-53-13
поверхової адмінбудівлі (літ. А)
смт Муровані Курилівці,
вул. Комарова, 6
00727742, Тульчинський технікум ветеринарної медицини Білоцерківського Нерухоме майно – нежитлові вбудовані при00493712.11.СДВКВН003 23600, Вінницька обл., Тульнаціонального аграрного університету, 23600, Вінницька обл., Тульчинміщення у підвалі двоповерхового навчального
чинський р-н, м. Тульчин,
ський р-н, м. Тульчин, вул. Леніна, 55, тел. (235) 2-15-51
корпусу № 1 (літ. А)
вул. Леніна, 54

6,0

51 708,00

1 рік

Розміщення офіса

6,0

52 722,00

1 рік

Розміщення офіса

11,1

39 028,00

1 рік

Розміщення офіса

6,0

21 336,00

1 рік

Розміщення офіса

6,0

12 306,00

1 рік

Розміщення офіса

6,0

20 958,00

1 рік

Розміщення офіса

1,0/10,0

15 362,50

2 роки 11 місяців

Розміщення телекомунікаційного обладнання

1,0/10,0

15 362,50

2 роки 11 місяців

6,0

21 492,00

1 рік

Встановлення передавальної
антени цифрового ефірного
телебачення для ведення
господарської діяльності
Розміщення офіса

6,0

20 958,00

1 рік

Розміщення офіса

6,0

18 156,00

1 рік

Розміщення офіса

6,0

18 156,00

1 рік

Розміщення офіса

6,0

21 336,00

1 рік

Розміщення офіса

6,0

24 132,00

1 рік

Розміщення офіса

6,0

16 932,00

1 рік

Розміщення офіса

111,5

284 548,00

2 роки 364 дні

Розміщення їдальні, яка не
здійснює продаж товарів
підакцизної групи

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17,
факс 56-24-65, РВ ФДМУ по Вінницькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох
і більше заяв на 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».

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Волинській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн. ливий строк оренди
1 Міністерство енерге- 00179000, Державне підприємство «Нововолинський ремонтно-механічний завод», Во- Частина будівлі ДІО (приміщен- 00179000.1ЮЛСРМЕ014 45400, м. Нововолинськ,
551,7
703 630,00
2 роки 11 місяців Розміщення виробництва з затики та вугільної про- линська обл., м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 53, тел. (03344) 4-10-15
ня № 16-21, № 31)
вул. Шахтарська, 53
кладання рукава високого тиску в
мисловості України
чекову різьбову кінцеву арматуру
2 Державна служба
37507880, Головне управління статистики у Волинській області, Волинська обл.,
Частина адміністративної бу0259662.1.АААДЕЕ767 43000, м. Луцьк, вул. Шо10,8
45 317,00
2 роки 364 дні
Розміщення офіса
статистики України
м. Луцьк, вул. Шопена, 12, тел. (0332) 78-56-71
дівлі «А-9»
пена, 12
3 Міністерство інфра- 20134234, Волинська дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку Частина адміністративної будівлі 21560045.300.АААЖЕЛ609 45500, Волинська обл.,
78,5
155 717,00
2 роки 11 місяців Для розміщення банківської
структуриУкраїни
«Укрпошта», Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кривий Вал, 19, тел. (0332) 72-23-12
поштового зв’язку літера А-3
смт Локачі, вул. Миру, 26
установи

№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 833,
РВ ФДМУ по Волинській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на
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».

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

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
Міністерство внутріш- 08592141, ГУМВС України в Дніпропетровській області,
ніх справ України
м. Дніпропетровськ, вул. Красна, 20а, тел. (056) 756-56-30
Міністерство інфра25771603, Дніпропетровська дирекція УДППЗ «Укрпошта»,
структури України
49999, м. Дніпропетровськ, вул. Привокзальна, 11,
тел. (0562) 745-15-17
Міністерство внутріш- 08670964, ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській
ніх справ України
області, м. Дніпропетровськ, вул. Красна, 2а,
тел. (056) 744-82-28
Державне агентство 05430745, Магдалинівське міжрайонне управління водного
водних ресурсів
господарства Дніпропетровського обласного управління
України
водних ресурсів, Дніпропетровська обл., смт Магдалинівка, вул. Комарова, 53, тел. (05691) 2-19-09
Назва органу
управління

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлиплоща, м2 лежною оцінкою, грн.
вий строк оренди
Частина нежитлового
08592141.1.ЕГБЯЦК061
м. Дніпропетровськ,
5,0
52 610,00
2 роки 364 дні
вбудованого приміщення
вул. Поля, 1
Нежитлові вбудовані при- 21560045.400.ФНШЯЮТ070 м. Дніпропетровськ,
286,5
2 748 395,00
2 роки 11 місяців
міщення
пров. Білостоцького, 14
Частина нежитлового
Інформація відсутня
м. Дніпропетровськ,
35,0
29 219,00
2 роки 11 місяців
вбудованого приміщення
вул. Єрмолової, 21а
найменування

Нежитлові приміщення;
нежитлові приміщення;
навіс;
частина замощення

реєстровий номер майна

Інформація відсутня

місцезнаходження

Дніпропетровська
обл., Магдалинівський р-н с. Приют,
вул. Першотравнева, 25

92,53;
212,29;
329,35;
1 158,35

156 471,00;
172 320,00;
170 314,00;
70 699,00

2 роки 11 місяців

мета використання
Інше використання (надання інформаційних послуг)
Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих
товарів (138,6 м2), розміщення офіса (13,7 м2), розміщення складу
без права торгівлі (77,5 м2) та інше використання (56,7 м2)
Розміщення оператора телекомунікацій, який надає послуги
з мобільного зв’язку
Розміщення офіса;
склад;
стоянка;
стоянка

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

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Донецькій області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п
1
2

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
Міністерство осві- 36309003, ВСП НАУ Слов’янський коледж НАУ, 84100,
ти і науки України м. Слов’янськ, вул. Карла Маркса, 27, тел. (06262) 2-83-45
Міністерство осві- 02070826, ДВНЗ «Донецький національний технічний уніти і науки України верситет», 83001, м. Донецьк, вул. Артема, 58, тел. (062)
337-17-33
Назва органу
управління

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлиплоща, м2 лежною оцінкою, грн.
вий строк оренди
Частина вестибуля на другому по- 01132330.9.КАТГНП213
м. Слов’янськ, вул. Кар5,1
7 140,00
1 рік
версі будівлі учбового корпусу «Б»
ла Маркса, 27
станом на 30.09.2014
Залізобетонна опора – 1шт. бе- 02070826.11.НТЧФШТ040 Донецька обл., Ново3,0
16 891,00
1 рік
тонна основа – 6шт.
02070826.11.НТЧФШТ041 азовський р-н, с. Сопіне,
станом на 31.07.2014
вул. Центральна, 59
найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

мета використання
Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих
товарів, крім товарів підакцизної групи
Розміщення операторів телекомунікацій, які надають послуги
з мобільного зв'язку

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18, РВ ФДМУ по Донецькій
області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та 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». За додатковою інформацією слід звертатися
за тел. (066) 808-78-16.

№ 51 (848)

24 грудня 2014 року

10
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально мож- мета викомісцезнаходження
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн. ливий строк оренди ристання
1 Міністерство регіонального розвитку, будівництва 04653182, Івано-Франківський філіал державного підприємства «Державний науково-дослідний та проектноЧастина приміщен–
м. Івано-Франківськ,
63,3
167 935,00
2 роки 11 місяців Під гаражі
та житлово-комунального господарства України
вишукувальний інститут «НДІ Проектреконструкція», м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 29, тел. (0342) 78-93-35 ня гаража (літ. Б)
вул. Василишина, 26
станом на 31.07.2014

№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 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’єктів відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
Міністерство освіти 00216194, Державний вищий навчальний заклад «Олексані науки України
дрійський політехнічний коледж», 28000, Кіровоградська обл.,
м. Олександрія, Леніна, 62, тел. (05235) 9-08-73
Міністерство освіти 00216194, Державний вищий навчальний заклад «Олексані науки України
дрійський політехнічний коледж», 28000, Кіровоградська обл.,
м. Олександрія, Леніна, 62, тел. (05235) 9-08-73
Державний комітет 02841465, Кіровоградська обласна державна телерадіокомпателебачення і радіо- нія, 25022, м. Кіровоград, пл. Героїв Майдану, 1,
мовлення України
тел. (0522) 24-14-60
Міністерство інфра- 13738233, Київський районний центр «Київцентраеро» Державструктури України
ного підприємства обслуговування повітряного руху, 08307,
Київська обл., м. Бориспіль, аеропорт, тел. (044) 351-61-15
Державна санітарно- 38435613, Державна установа «Кіровоградський обласний лаепідеміологічна
бораторний центр Держсанепідслужби України», 25006, м. Кіслужба України
ровоград, вул. Тобілевича, 24, тел. (0522) 33-33-15
Назва органу
управління

найменування

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн. ливий строк оренди
00216194.1. ЧМШВСШ 011 Кіровоградська обл., м. Олек20,6
93 569,00
1 рік
З метою розміщення магазину «Наш сад»
сандрія, просп. Леніна, 62
під торгівлю непродовольчими товарами
реєстровий номер майна

Нежитлові приміщення на першому поверсі навчально-лабораторного корпусу
Нежитлові приміщення на першому поверсі навчально-лабораторного корпусу

Не надано

Кіровоградська обл., м. Олександрія, просп. Леніна, 62

16,0

48 947,00

1 рік

Нежитлові приміщення на першому поверсі будівлі (літ. «Д»)

02841465.1.ЮЮХКЛР077

м.Кіровоград, вул. Садова, 88

163,1

135 699,00

1 рік

1,0

1 402,00

2 роки 11 місяців

45,6;
12,9

75 240,00;
8 282,00

2 роки 11 місяців

Частина нежитлового приміщення
№ 11-29 (кімн. 205) на другому поверсі
технічної будівлі майданчика № 1 ТРЛК-6
Нежитлові приміщення та приміщення
сараю (гаража)

Не надано

Кіровоградська обл.,
Знам’янський р-н, Диківська с/р
Кіровоградська обл., смт
Добровеличківка, вул. Леніна, 103/7

38435613.1.АААДВГ661
38435613.1.АААДВГ663

З метою розміщення торговельного
об’єкта з продожу продовольчих товарів,
крім товарів підакцизної групи
Для розміщення благодійної організації на
площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності
З метою розміщення телекомунікаційної
шафи з телекомунікаційним обладнанням
Розміщення офіса та гаража

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, РВ ФДМУ по Кіровоградській 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
орендодавцем буде оголошено конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Львівській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п
1
2
3

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
Міністерство
13738233, РСП «Київцентраеро» Украероруху,
інфраструктури 08307, Київська обл., м. Бориспіль-7, аеропорт,
України
тел. 351-60-17
Міністерство
02545873, Добротвірський професійний ліцей,
освіти і науки Львівська обл., Кам’янка-Бузький р-н, смт ДоброУкраїни
твір, вул. Сагайдачного, 3, тел. (254) 3-11-30
Міністерство
02071010, Національний університет «Львівська
освіти і науки політехніка», 79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12,
України
тел. (032) 258-30-69
Назва органу
управління

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можплоща, м2 лежною оцінкою, грн. ливий строк оренди
Частина нежитлового приміщен19477064.1.СШФШЕЛ404 Львівська обл., Жида1,0
3 400,00
2 роки 11 місяців
ня кімн. № 5 ЛАЗ технічної будівлі
чівський р-н, с. Рудківці,
станом на 31.10.2014
майданчика №1 ТРЛК-1
вул. Польова, 1
Вбудовані нежитлові приміщення на
Інформація відсутня
Львівська обл., Кам’янка43,6
186 403,00
1 рік
першому поверсі будівлі гуртожитку
Бузький р-н, смт Добростаном на 31.08.2014
твір, вул. І. Франка, 28
Частина вбудованого нежитлового
02071010.5.ЦЛЯЮСЕ049 м.Львів, вул. С. Банде3,2
34 400.00
1 рік
приміщення на першому поверсі
ри, 55
станом на 31.10.2014
будівлі навчального корпусу № 7
найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

мета використання
Розміщення операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого
(мобільного) зв'язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які
надають послуги з доступу до мережі Інтернет
Розміщення аптеки, що реалізує готові ліки
Розміщення: ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із
ксерокопіювання (1,6 м2); торговельного об’єкта з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, що призначається для навчальних закладів
(0,6 м2); для надання комп’ютерних послуг (інше використання) (1,0 м2)

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

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Миколаївській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
1 Державна служба спеціального
34927126, Миколаївська філія Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телезв’язку та захисту інформації України бачення, 54029, м. Миколаїв, просп. Леніна, 24р, тел.: 46-11-42, 46-12-37

№
з/п

Назва органу
управління

найменування
Частина технічної
будівлі цеху № 3

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн. ливий строк оренди
Інв. № НК689993 Миколаївська обл., Жовтневий р-н, с. Луч,
898,9
552 400,00
2 роки 11 місяців Розміщення виробництва
вул. Лучівська, 1
паливних брикетів

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

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

Назва органу
управління

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

1

Державне агентство
водних ресурсів
України
Державне агентство
водних ресурсів
України
Державне агентство
водних ресурсів
України
Державне агентство
водних ресурсів
України
Державне агентство
водних ресурсів
України
Державне агентство
водних ресурсів
України

01034225, Хорольське міжрайонне управління водного господарства, 37800, Полтавська обл., м. Хорол, вул. Івана Хмари,
9, тел. 3-35-88
01033705, Новосанжарське міжрайонне управління водного
господарства, 39300, Полтавська обл., смт Нові Санжари, пров.
Слюсарний, 3, тел. (05344) 3-16-81
01033705, Новосанжарське міжрайонне управління водного
господарства, 39300, Полтавська обл., смт Нові Санжари, пров.
Слюсарний, 3, тел. (05344) 3-16-81
01033705, Новосанжарське міжрайонне управління водного
господарства, 39300, Полтавська обл., смт Нові Санжари, пров.
Слюсарний, 3, тел. (05344) 3-16-81
01034225, Хорольське міжрайонне управління водного господарства, 37800, Полтавська обл., м. Хорол, вул. Івана Хмари,
9, тел. 3-35-88
01034225, Хорольське міжрайонне управління водного господарства, 37800, Полтавська обл., м. Хорол, вул. Івана Хмари,
9, тел. 3-35-88

2
3
4
5
6

найменування
Великобагачанський
шлюз-регулятор

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за незамаксимально можливий строк оренди
площа, м2 лежною оцінкою, грн.

01034225.186.АААБГА782 Полтавська обл., смт Велика
Багачка

Вакуленський шлюзрегулятор

01033705.167.АААБГА550 Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Терентіївка,
вул. Річкова, 1
Деревківський шлюз- 01033705.168.АААБГА551 Полтавська обл., Котерегулятор
левський р-н, с. Деревки,
вул. Чапаєва, 57
Нижньомлинський
01033705.166.АААБГА549 Полтавська обл., Полтавшлюз-регулятор
ський р-н, с Нижні Млини,
вул. Набережна, 1д
Малобудищанський
01034225.95.АААБГА691 Полтавська обл., Гадяцьшлюз-регулятор на
кий р-н, с. Малі Будища,
р. Псел
вул. Набережна Псла, 29а
Книшівський шлюз01034225.99.АААБГА695 Полтавська обл., Гадяцький
регулятор
р-н, с. Книшівка

–

1 862 729,00

–

2 015 078,00

–

2 993 441,00

–

802 951,00

–

1 862 729,00

–

3 080 498,00

49 років (у разі відсутності документів, необхідних для нотаріального посвідчення договору
оренди, строк оренди – 2 роки 11 місяців)
49 років (у разі відсутності документів, необхідних для нотаріального посвідчення договору
оренди, строк оренди – 2 роки 11 місяців)
49 років (у разі відсутності документів, необхідних для нотаріального посвідчення договору
оренди, строк оренди – 2 роки 11 місяців)
49 років (у разі відсутності документів, необхідних для нотаріального посвідчення договору
оренди, строк оренди – 2 роки 11 місяців)
49 років (у разі ненадання документів, необхідних
для нотаріального посвідчення договору оренди,
строк оренди – 2 роки 11 місяців)
49 років (у разі відсутності документів, необхідних для нотаріального посвідчення договору
оренди, строк оренди – 2 роки 11 місяців)

мета використання
Інше використання державного майна
(встановлення енергогенеруючого
обладнання)
Інше використання державного майна
(встановлення енергогенеруючого
обладнання)
Інше використання державного майна
(встановлення енергогенеруючого
обладнання)
Інше використання державного майна
(встановлення енергогенеруючого
обладнання)
Інше використання державного майна
(встановлення енергогенеруючого
обладнання)
Інше використання державного майна
(встановлення енергогенеруючого
обладнання)

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

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

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
Міністерство освіти
02071116, Національний університет водного господарства та природоі науки України
користування, 33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11, тел. (0362) 22-10-86,
тел./факс 22-21-97
Міністерство освіти
02071116, Національний університет водного господарства та природоі науки України
користування, 33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11, тел. (0362) 22-10-86,
тел./факс 22-21-97
Міністерство освіти
02071116, Національний університет водного господарства та природоі науки України
користування, 33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11, тел. (0362) 22-10-86,
тел./факс 22-21-97
Державна служба
02362061, Головне управління статистики у Рівненській області, 33028,
статистики України
м. Рівне, вул. Короленка, 7, тел. (0362) 22-68-07, тел./факс 26-59-27
Міністерство вну08592282, УМВС України в Рівненській області, 33000, м. Рівне,
трішніх справ України вул. Хвильового, 2, тел. (0362) 22-15-06, тел./факс 22-14-34
Назва органу
управління

найменування

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн. ливий строк оренди
02071116.1.КЦЧШЧЮ118 м. Рівне, вул. Приходька, 75
156,4
612 441,00
1 рік
Розміщення буфету, що не здійснює продаж
товарів підакцизної групи, у навчальному
закладі
02071116.1.КЧЦШЧЮ116 м. Рівне, вул. Приходька, 75а
12,0
59 124,00
1 рік
Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів
підакцизної групи
02071116.1.КЧЦШЧЮ008 м. Рівне, вул. Чорновола, 45
13,0
64 500,00
1 рік
Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів
підакцизної групи
02362061.1.АААДЕЖ191 Рівненська обл., м. Дуброви3,0
5 700,00
2 роки 11 місяців Послуги теплопостачання (інше викорисця, вул. Гольшанських, 2
тання)
–
м. Рівне, вул. Пушкіна, 6
86,8;
430 055,00;
2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, що не здійснює продаж
33 одиниці
49 220,00
товарів підакцизної групи
реєстровий номер майна

Приміщення першого поверху
навчального корпусу № 2
(буфет № 2)
Частина вестибуля першого
поверху навчального корпусу № 2а
Частина вестибуля першого
поверху навчального корпусу № 6
Частина нежитлового приміщення адмінбудівлі
Частина приміщення кафе
«Зірка» та обладнання

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».

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

Назва органу
управління

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

1

Державна фіскальна
служба України
Міністерство інфраструктури України

38697233, ДПІ у м. Херсоні Головне управління ДФС у Херсонській
області, 73008, м. Херсон, вул. І. Кулика, 143а, тел. (0552) 32-74-05
33325132, ВСП «Кримське будівельно-монтажне управління» ДП
«Придніпровська залізниця», 96109, Автономна Республіка Крим,
м. Джанкой, вул. Кримська,14, тел. (0567) 93-09-99

2

найменування
Нежитлове приміщення на першому поверсі
5-поверхової адміністративної будівлі
Частина приміщення в будівлі залізничного
вокзалу

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за незамісцезнаходження
площа, м2 лежною оцінкою, грн.
м. Херсон, вул. І. Кулика,143а
17,55
–

реєстровий номер майна
–

01073828.166.АААБЛБ669 Херсонська обл., Генічеський р-н, смт Новоолексіївка,
вул. Вокзальна, 6

2,0

–

максимально можмета використання
ливий строк оренди
2 роки 11 місяців Розміщення відділення банку
1 рік
Розміщення банкомата

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, РВ ФДМУ
по Херсонській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі 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».

24 грудня 2014 року
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Ö

11
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Хмельницькій 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 інфра- 01189979, Київська міська дирекція УДППЗ «Укрпошта»,
структури України тел. (044) 230-08-17
2 Міністерство обо- 33689922, Концерн «Військторгсервіс», м. Київ,
рони України
Солом’янський р-н, вул. Молодогвардійська, 28а,
тел. (044) 243-39-36

№
з/п

Назва органу
управління

найменування

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн. ливий строк оренди
21560045.2800.АААЖЕЛ374 Хмельницька обл., смт Бі148,3
44 030,00
2 роки 11 місяців Розміщення гаража
логірья, вул. Чапаєва, 22
–
Хмельницька обл.,
3 468,0
6 728 398,00
2 роки 11 місяців Розміщення складів (площа 228,1 м2); розміщення офіса (площа 73,2 м2);
м. Старокостянтинів,
розміщення торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів, крім
вул. Есенська, 2
товарів підакцизної групи (площа 1 909,7 м2); розміщення торговельних
об’єктів з продажу непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових
виробів (площа 543,4 м2); розміщення кафе без права продажу товарів
підакцизної групи (площа 571,03 м2); розміщення кафе з правом продажу
товарів підакцизної групи (площа 142,57 м2)
реєстровий номер майна

Приміщення в будівлі
гаража
Частина приміщень
торгового комплексу

місцезнаходження

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, РВ ФДМУ
по Хмельницькій області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна».

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Чернівецькій області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№ Назва органу
з/п управління
1
3

Міністерство
освіти і науки
України
Міністерство
внутрішніх
справ України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
02071240, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 58012, м. Чернівці, вул. М. Коцюбинського, 2,
тел.: (0372) 58-48-10, 58-48-11
23313428, Чернівецьке училище професійної підготовки працівників
міліції УМВС України в Чернівецькій області, 58025, м. Чернівці,
вул. Д. Квітковського, 2, тел. (0372) 56-03-53,
тел./факс (0372) 56-09-61

найменування
Приміщення напівпідвалу будівлі учбового корпусу (літ. Г)
Частина димової труби (літ. ІV) та частина приміщення (9-9) першого поверху будівлі столярного цеху (літ. Ж)

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
місцезнахозагальна вартість майна за неза- максимально можмайна
дження
площа, м2 лежною оцінкою, грн. ливий строк оренди
02071240.1.АААККЖ300 м. Чернівці,
167,2
1 028 854,00
1 рік
вул. М. Коцюбинського, 2
–
м. Чернівці,
30,0
155 567,00
2 роки 11 місяців
вул. Д. Квітковського, 2

мета використання
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної
групи, у навчальному закладі
Розміщення оператора телекомунікацій, який надає послуги
з рухомого (мобільного) зв’язку, оператора та провайдера
телекомунікацій, який надає послуги з доступу до мережі
Інтернет

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, РВ ФДМУ по Чернівецькій області, контактний телефон 55-42-35. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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».

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

Назва органу
управління

1 Міністерство
інфраструктури
України
2
3
4

Державна служба статистики
України
Міністерство
інфраструктури
України
Міністерство
інфраструктури
України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
найменування
контактний телефон)
01069844, Відокремлений підрозділ Державного територіально-галузевого 1/12 радіорелейної щогли
об’єднання «Південно-Західна залізниця» Ніжинська дистанція сигналізації
та зв’язку, 16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, пров. Урожайний, 8а,
тел.: (04631) 3-14-79, 9-71-23
02363072, Головне управління статистики у Чернігівській області, 14000,
Нежитлове приміщення на першому поверсі
м. Чернігів, вул. Горького, 37, тел.: (0462) 67-50-27, 67-50-82
адміністративної будівлі

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн. ливий строк оренди
04713033.139.ФТТЕФХ010 Чернігівська обл., м. Боброви–
96 300,26
1 рік
Під прокладку фідерної траця, вул. Дзержинського , 113
си для двох антенно-місць

13738233, Регіональний структурний підрозділ Київський районний центр
«Київцентраеро» Украероруху, Київська обл., м. Бориспіль, аеропорт,
тел.: (044) 351-61-15, 351-66-55
13738233, Регіональний структурний підрозділ Київський районний центр
«Київцентраеро» Украероруху, Київська обл., м. Бориспіль, аеропорт,
тел.: (044) 351-61-15, 351-66-55

Частина нежитлового приміщення лінійного
апаратного залу (ЛАЗ) будівлі АРС Чернігівського комплексу ЗНС
Частина нежитлового приміщення кімнати
№ 205 ЛАЗ технічної будівлі майданчика
№ ТРЛК-5

реєстровий номер майна

02363072.1.АААДЕЖ443

Чернігівська обл., м. Мена,
вул. Жовтнева, 7

25,5

36 720,00

2 роки 364 дні

Для здійснення торгівлі непродовольчими товарами

19477064.1.СШФШЕЛ342

м. Чернігів-12, аеропорт «Шестовиця»

1,0

454,30

2 роки 364 дні

Розміщення обладнання
зв’язку

19477064.1.СШФШЕЛ406

Чернігівська обл., Бахмацький
р-н, с. Голінка, Першотравнева, 131а

1,0

454,30

2 роки 364 дні

Розміщення обладнання
зв’язку

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці,
по п’ятницях – до 16.00 (крім вихідних), РВ ФДМУ по Чернігівській області. Довідки за тел. (0462) 77-44-95. 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».

м. КИЇВ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по м. Києву про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

1 Державна служба статистики України
2
3
4
5
6

Державне агентство
з питань електронного
урядування України
Міністерство внутрішніх
справ України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
найменування
контактний телефон)
02363095, Головне управління статистики у м. Києві, 04050, Нерухоме майно – нежитлові приміщення на першому поверсі
м. Київ, вул. Тургенівська, 71, тел. 486-71-38
дев’ятиповерхової будівлі
14310709, ДП «Науково-дослідний інститут «Оріон», м. Київ, Нерухоме майно –нежитлове приміщення на першому поверсі
вул. Ежена Потьє, 8а, тел. 456-91-64
будівлі корпусу допоміжних та енергетичних служб

24523569, Управління ДАІ ГУ МВС України в місті Києві,
01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 54,
тел.: 278-45-22, 278-49-34
Міністерство внутрішніх 24523569, Управління ДАІ ГУ МВС України в місті Києві,
справ України
01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 54,
тел.: 278-45-22, 278-49-34
Міністерство освіти
02125295, Національний педагогічний університет імені
і науки України
М. П. Драгоманова, 01030, м. Київ, вул. Пирогова, 9,
тел. 221-99-33
Міністерство інфра26087910, Відокремлений підрозділ вокзал станції Київструктури України
Пасажирський Державного територіально-галузевого
об’єднання «Південно-Західна залізниця», 01032,
м. Київ, Солом’янський р-н, пл. Вокзальна, 1,
тел. (044) 465-20-21

Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення на першому поверсі адміністративної будівлі літ. Ф

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
02363095.1.АААДЕЖ512 м. Київ, вул. Тур207,2
2 314 858,00
1 рік
Розміщення торговельного об’єкта
генівська, 71-75
станом на 30.09.2014
з продажу продовольчих товарів,
крім товарів підакцизної групи
–
м. Київ, вул. Дег25,0
181 500,00
1 рік
Розміщення офіса
тярівська, 51
станом на 30.09.2014

реєстровий номер майна місцезнаходження

24523569.2.ОЧШПЖА651

м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 19
Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення на першо- 24523569.2.ОЧШПЖА651 м. Київ, вул.
му поверсі адміністративної будівлі літ. Ф
Академіка Туполєва, 19
Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення на першо- 02125295.82.РБУВЦЛ001 м. Київ, вул.
му поверсі гуртожитку
Маршала Тимошенка, 2з
Частина нежитлового приміщення вестибуля будівлі Централь04713033.55.КЦЖЧОС169; м. Київ, пл. Вокного вокзалу станції Київ-Пасажирський (2,0 м2); частина нежит- 04713033.55.АААЖДВ869 зальна, 1
лового приміщення вестибуля будівлі Південного вокзалу станції
Київ-Пасажирський (2,0 м2)

7,0

75 542,00
станом на 30.09.2014

1 рік

Розміщення фінансової установи
(відділення банку)

7,6

82 017,00
станом на 30.09.2014

2 роки 11 місяців

Розміщення фінансової установи
(відділення банку)

1,0

9 400,00
станом на 30.09.2014

1 рік

Розміщення платіжного термінала

4,0

99 000,00
станом на 30.09.2014

До 01.04.2015

Розміщення банкоматів

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

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ НА ПРАВО ОРЕНДИ МАЙНА
ІНФОРМАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ВІДДІЛЕНЬ ФДМУ

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про проведення
конкурсу на право укладення договору оренди
нерухомого державного майна
Орган, уповноважений управляти державним майном: Міністерство
внутрішніх справ України.
Назва і місцезнаходження органу, що проводить конкурс: РВ
ФДМУ по Вінницькій області за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10.
z Назва об’єкта і його місцезнаходження: частина нежитлового
вбудованого приміщення площею 7,86 м2 на першому поверсі
адмінбудівлі (реєстровий номер майна за даними Єдиного реєстру
об’єктів державної власності 24523547.1.ПШХОЮЖ.030) за адресою:
21100, м. Вінниця, вул. Ботанічна, 24, що перебуває на балансі Управління Державної автомобільної інспекції УМВС України у Вінницькій
області і є державною власністю.
Загальна вартість об’єкта оренди визначена шляхом проведення
незалежної оцінки станом на 31.08.2014 – 38 305,00 грн.
Стартова орендна плата визначена згідно із Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995
№786, за базовий місяць розрахунку – листопад 2014 р. становить 1 371,32 грн. без ПДВ.
Основні вимоги використання об’єкта оренди:
використання об’єкта оренди з метою розміщення відділення банку;
найбільший запропонований розмір орендної плати за використання
об’єкта оренди порівняно зі стартовим розміром; авансовий внесок у
розмірі місячної орендної плати протягом місяця з моменту укладення
договору оренди; своєчасна і в повному обсязі сплата орендної плати
(щомісяця до 15 числа); ефективне використання орендованого майна
відповідно до умов договору оренди; дотримання належних умов експлуатації об’єкта оренди; збереження об’єкта оренди, забезпечення
заходів протипожежної безпеки об’єкта оренди; заборона приватизації об’єкта оренди; заборона на передачу об’єкта оренди у суборенду;
здійснення своєчасно та за свій рахунок капітального, поточного та інших видів ремонту об’єкта оренди; проведення невід’ємних поліпшень
об’єкта оренди з дозволу орендодавця, за згодою балансоутримувача;
неможливість компенсації невід’ємних поліпшень об’єкта оренди у
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разі припинення або розірвання договору оренди; припинення дії договору оренди у разі прийняття Національним банком України рішення
про ліквідацію орендаря; страхування орендованого майна протягом
місяця після укладення договору оренди; строк оренди – 2 роки 364
дні; компенсація витрат на оцінку об’єкта оренди за рахунок переможця конкурсу.
Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної плати за умови обов’язкового забезпечення виконання
інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претенденти надають на розгляд комісії такі
матеріали:
1) заяву про участь у конкурсі; документи, передбачені наказом
ФДМУ від 15.02.2013 № 201 «Про затвердження Переліку документів,
які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна,
що належить до державної власності», зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 01.03.2013 за № 346/22878 (із змінами). Якщо претендент вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції
відповідно до умов конкурсу; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься
учасником конкурсу в день проведення конкурсу;
2) відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження
представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові
результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської
заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що
стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію
виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларації
про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництв – фізичної особи
– платника єдиного податку.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються у конвертах з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента.
Кінцевий строк прийняття пропозицій від претендентів – за 3 дні
до проведення конкурсу.
Конкурсні пропозиції щодо розміру орендної плати, який не може
бути меншим за розмір стартової орендної плати, подаються учасниками конкурсу в окремому конверті в день проведення конкурсу.

Конкурс буде проведено о 10.00 через 20 календарних днів
після публікації цієї інформації у газеті «Відомості приватизації»
в актовій залі РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: 21100,
м. Вінниця, вул. Гоголя, 10.
Телефон для довідок з питань проведення конкурсу (0432) 67-52-17.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про проведення конкурсу з використанням відкритості
пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону на право оренди нерухомого державного майна
z Назва об’єкта оренди: державне нерухоме майно за адресою:
м. Запоріжжя, вул. Зої Космодем’янскої, 4, яке не увійшло у процесі
приватизації до статутного капіталу ЗАТ «Запоріжбуд», а саме:
виробнича будівля (Літ. А) загальною площею 825,9 м2, реєстровий номер 1239559.94.ААББАА766; мийка (Літ. Б) загальною площею
39,0 м2, реєстровий номер 1239559.94.ААББАА767; майстерня (Літ.
З) загальною площею 78,2 м2, реєстровий номер 1239559.94.ААББАА768; склад (Літ. П) загальною площею 12,0 м2, реєстровий номер
1239559.94.ААББАА769; склад (Літ. Р) загальною площею 15,4 м2, реєстровий номер 239559.94.ААББАА770; склад (Літ. С) загальною площею 18,7 м2, реєстровий номер 1239559.94.ААББАА771; майстерня
(літ. М) загальною площею 12,5 м2, реєстровий номер 1239559.94.
ААББАА772; гараж (Літ. О) загальною площею 95,3 м2, реєстровий номер 1239559.94.ААББАА773; гараж (Літ. У) загальною площею 45,2 м2,
реєстровий номер 239559.94.ААББАА774; склади (Літ. Н,Т,Ч,Ю,Я) загальною площею 60,7 м2, реєстровий номер 1239559.94.ААББАА775;
електрозварювальний цех (Літ. Л) загальною площею 40,9 м2, реєстровий номер 1239559.94.ААББАА776; навіс Ш загальною площею
139,0 м2, реєстровий номер 1239559.94.ААББАА778; ворота № 1, 3,
6, 7, 8, 9 загальною площею 57,1 м2, реєстровий номер 1239559.94.
ААББАА779; площадка під обладнання № 2 загальною площею 5,9 м2,
реєстровий номер 1239559.94.ААББАА780; оглядова яма № 4 загальною площею 2,9 м2, реєстровий номер 1239559.94.ААББАА781; вапняна яма № 5 загальною площею 9,6 м2, реєстровий номер 1239559.94.
ААББАА782; огорожа загальною площею 12,4 м2, реєстровий номер
1239559.94.ААББАА7783; замощення І загальною площею 1 059,0 м2,
реєстровий номер 1239559.94.ААББАА784.
Згідно зі звітом про незалежну оцінку вартість нерухомого майна
станом на 31.08.2014 становить 404 269,00 грн. без ПДВ.
Орган управління: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
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Основні умови проведення конкурсу:
1. Цільове призначення (орендна ставка 18 %): розміщення
крамниць-складів, магазинів-складів.
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати
порівняно із стартовим. Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць – жовтень 2014 року становить 6 390,0 грн. без
урахування ПДВ.
3. Строк оренди – 2 роки 364 дні.
4. Забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його
пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент
передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу,
здійснювати заходи протипожежної безпеки.
5. Протягом місяця після укладення договору оренди та передачі майна орендарю за актом приймання-передавання застрахувати
орендоване майно на суму, не меншу, ніж зазначена у висновку про
вартість об’єкта оренди, на користь орендодавця, який несе ризик
випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди в порядку, визначеному чинним законодавством, та надати орендодавцю копію договору страхування орендованого майна (страхового поліса) разом з
документами, що підтверджують оплату страхового внеску. Постійно
поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим.
6. Здійснювати витрати, пов’язані з утриманням орендованого майна та прилеглої території. Протягом 15 робочих днів з дати підписання
договору оренди та передачі майна орендарю за актом прийманняпередавання укласти договори на комунальні послуги безпосередньо
з підприємствами, організаціями, які надають такі послуги.
7. Компенсація протягом 10 календарних днів з дати підписання
договору оренди та передачі майна орендарю за актом прийманняпередавання переможцем конкурсу витрат на виготовлення звіту про
незалежну оцінку платнику цього звіту, якщо останній не стане переможцем конкурсу (за наявності документів, що підтверджують виготовлення звіту про незалежну оцінку та його оплату).
8. На підтвердження зобов’язання по договору оренди і на забезпечення його виконання протягом одного місяця з дати укладення
договору оренди та передачі майна орендарю за актом прийманняпередавання внести до Державного бюджету завдаток в розмірі, не
меншому, ніж розмір орендної плати за базовий місяць оренди, який
вноситься в рахунок плати за останній місяць оренди.
9. Після отримання проекту договору оренди протягом п`яти робочих днів повернути підписаний договір орендодавцеві.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону.
Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір
орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших
умов конкурсу.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної
комісії такі матеріали:
відповідно до вимог п. 7 Порядку проведення конкурсу на право
оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906: заяву про участь у конкурсі; проект
договору з пропозицією щодо виконання умов конкурсу, крім розміру
орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з
ним; відомості про претендента.
Конкурс буде проведено о 10.00 на 21-й календарний день
з дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50,
кімн. 35, РВ ФДМУ по Запорізькій області.
Реєстрація учасників конкурсу починається за 30 хв. та завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. 35, РВ ФДМУ по Запорізькій області.
Заяви та документи на участь у конкурсі приймаються протягом 15
календарних днів з дати опублікування. Пропозиції подаються у конвертах з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента щодня
з 8.00 до 17.00, по п’ятницях та передсвяткових днях – з 8.00 до 15.00
(обідня перерва з 12.00 до 12.45) за адресою: 69001, м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50, кімн. 9, РВ ФДМУ по Запорізькій області.
Якщо дата кінцевого терміну прийняття заяв припадає на неробочий чи святковий день, то днем кінцевого терміну прийняття заяв
вважається попередній перед такими вихідними чи святковими днями робочий день.
У разі, якщо дата проведення конкурсу припадає на неробочий чи
святковий день то датою проведення конкурсу вважається наступний
за вихідними чи святковими днями робочий день.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
z Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження:
частина нежитлового приміщення № 1.1.4 на першому поверсі
пасажирського термінала «Д» площею 1,0 м2 за адресою: Київська
обл., м. Бориспіль, аеропорт «Бориспіль»;
частина нежитлового приміщення № 1.1.4 на першому поверсі
пасажирського термінала «Д» площею 1,0 м2 за адресою: Київська
обл., м. Бориспіль, аеропорт «Бориспіль»;
частина нежитлового приміщення № 3.1.4 на 3-му поверсі
пасажирського термінала «Д» площею 1,0 м2 за адресою: Київська
обл., м. Бориспіль, аеропорт «Бориспіль»;
частина нежитлового приміщення № 3.1.4 на 3-му поверсі
пасажирського термінала «Д» площею 1,0 м2 за адресою: Київська
обл., м. Бориспіль, аеропорт «Бориспіль».
Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку майна
станом на 31 березня 2014 року становить 221 671,00 грн.
Цільове використання об’єкта: розміщення кас самообслуговування.
Орендна ставка згідно з пунктом 3 Додатка 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995
року № 786 (зі змінами), – 40 %.
Стартова орендна плата без урахування ПДВ становить
7 389,03 грн. (базовий місяць розрахунку – березень 2014 року).
Строк оренди: 1 рік.
Конкурс буде проведено 22 січня 2015 року об 11.00 за адресою: 01133, м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26, РВ ФДМУ по Київській
області (реєстрація учасників буде проведена в кабінеті № 718).
Основні умови конкурсу:
1. Наявність укладених попередніх договорів (угод) з авіакомпаніями, які обслуговуються в аеропорту «Бориспіль», та компаніями,
які надають послуги з обслуговування пасажирів та їх багажу (реєстрації), на прийом спеціальних платежів від фізичних осіб через каси
самообслуговування, враховуючи штрафи та пені (з документальним
підтвердженням).
2. Відсутність у орендаря заборгованості перед Державним бюджетом України, у тому числі з орендної плати (з документальним підтвердженням).
3. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно
із зазначеним у публікації.
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта.
6. Компенсація переможцем конкурсу витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди.
Для участі в конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі
матеріали:
1. Заяву про участь у конкурсі.
2. Пропозиції щодо виконання оголошених та встановлених законодавством умов конкурсу та їх документальне підтвердження, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником
конкурсу в день проведення конкурсу.
3. Інформацію про засоби зв’язку з ним.
4. Відомості про претендента:
для юридичних осіб: документи, що посвідчують повноваження
представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установ-
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чих документів; завірена належним чином копія звіту про фінансові
результати претендента з урахуванням дебіторської та кредиторської
заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичних осіб: копію документа, що посвідчує особу або належним чином оформлену довіреність у випадку здійснення функцій
представництва; завірену належним чином копію виписки або витягу
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларації про доходи або
звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника
єдиного податку.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються в РВ ФДМУ по Київській області у конвертах з написом «На конкурс»
з відбитком печатки претендента із зазначенням порядкового номера
об’єкта оренди в оголошенні, назви, площі та місцезнаходження об’єкта
оренди за адресою: 01133, м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26, кімн. 732,
щодня з 9.00 до 18.00 у п’ятницю з 9.00 до 16.45.
Кінцевий термін прийняття пропозицій від претендентів – 19 січня
2015 року включно.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати
у відділі орендних відносин РВ ФДМУ по Київській області за телефоном (044) 200-25-26.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
z Назва об’єкта: вбудоване приміщення площею 14,5 м2 на
першому поверсі адмінбудівлі.
Адреса: 29000, м. Хмельницький, вул. Західно-Окружна, 11/1.
Орган, уповноважений управляти майном, – Міністерство внутрішніх справ України.
Підприємство, на балансі якого перебуває об’єкт, – Управління державної автомобільної інспекції УМВС України в Хмельницькій області.
Вартість об’єкта за незалежною оцінкою станом на 31.07.2014 –
61 886,00 грн.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць – листопад 2014 року становить 2 232,65 грн.
Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за
використання об’єкта оренди порівняно з орендною платою за базовий
місяць розрахунку – листопад 2014 року без урахування ПДВ.
2. Ефективне використання орендованого майна з метою розміщення відділення банку.
3. Своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати з урахуванням індексу інфляції.
4. Строк дії договору оренди – 2 роки 11 місяців.
5. Заборона суборенди, приватизації та переходу права власності
на орендоване майно до третіх осіб.
6. Забезпечення страхування орендованого майна.
7. Дотримання вимог експлуатації об’єкта та забезпечення пожежної безпеки.
8. Своєчасне здійснення капітального, поточного та інших видів
ремонту орендованого майна.
9. Утримання об’єкта оренди в належному санітарно-технічному
стані.
10. Протягом місяця після підписання договору оренди внести завдаток у розмірі визначеної місячної орендної плати.
11. Невід’ємні поліпшення, здійснені орендарем за рахунок власних коштів, які неможливо відокремити від об’єкта оренди не завдаючи йому шкоди, визнаються власністю держави і компенсації не підлягають.
12. Протягом п’ятнадцяти днів з дати підписання договору оренди
укласти з балансоутримувачем об’єкта оренди договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна,
надання комунальних послуг орендарю та компенсації частини податку на землю.
13. Компенсація переможцем конкурсу витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди, протягом 7 календарних днів
після дати затвердження орендодавцем результатів конкурсу.
14. Переможець конкурсу після отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає орендодавцю підписаний проект
договору оренди.
Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання умов
конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.30 через 20 календарних днів
після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» у РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75.
Кінцевий термін прийняття документів на конкурс – за три робочих
дні до дати проведення конкурсу.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд комісії:
1. Заяву про участь у конкурсі.
2. Для юридичної особи: посвідчені нотаріусом копії установчих
документів; документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; завірену належним чином копію звіту про фінансові
результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської
заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що
стосовно нього не порушено справу про банкрутство.
3. Для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або
належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином
копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних
та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної
особи – платника єдиного податку.
4. Документи для участі в конкурсі подаються в окремому непрозорому конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента .
5. Пропозиції щодо запропонованої орендної плати подаються учасниками конкурсу (їх уповноваженими особами) на відкритому засіданні
конкурсної комісії в запечатаному конверті.
Реєстрація конкурсних пропозицій завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
6. Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу
на право оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ
від 31.08.2011 № 906.
Документи приймаються за адресою: 29013, м. Хмельницький,
вул. Соборна, 75, РВ ФДМУ по Хмельницькій області. За додатковою
інформацією слід звертатися за тел. 76-42-13.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про проведення конкурсу
з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону на право
оренди нерухомого державного майна
z 1. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – частина нежитлового приміщення загальною площею 1,0 м2 на першому поверсі архітектурного корпусу (р/н
02070909.2.ШАБЕИТ060), що перебуває на балансі Київського національного університету будівництва і архітектури, за адресою: м. Київ,
вул. І. Клименка, 2.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 30.09.2014 становить 10 640,00 грн. без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство
освіти і науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні
індекси інфляції.
Основні умови проведення конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – листопад 2014 р.
становить 83,27 грн. без урахування ПДВ; мета використання: розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари
(кавовий автомат), орендна ставка 9 %; найбільший запропонований
розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта
оренди порівняно зі встановленою на торгах початковою орендною
платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його
цільового призначення та умов договору оренди; строк оренди –1 рік;

заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого
майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в
порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної
безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального
фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання
договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди
замовнику оцінки (за наявності підтвердних документів); на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець
конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми
місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного
казначейства за місцем розташування об’єкта оренди протягом 10 днів
з моменту підписання договору оренди. Внесений завдаток підлягає
зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна
договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання
орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу, ніж його вартість за звітом про оцінку,
на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового
поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний
надати узгоджений висновок балансоутримувача – Київського національного університету будівництва та архітектури та орендаря щодо
стану майна; переможець конкурсу після отримання від орендодавця
проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди.
Додаткові вимоги щодо умов договору оренди.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 1 %
початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна
плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.30 на 21-й календарний день після дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв.
Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. № 102).
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем
його розташування.
z 2. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – частина нежилого приміщення площею 1,0 м2 (р/н
01132330.1.КАТГНП009), що перебуває на балансі Національного
авіаційного університету, за адресою: м. Київ, просп. Комарова, 1,
корп. 4.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31.07.2014 становить 10 650,00 грн. без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство
освіти і науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні
індекси інфляції.
Основні умови проведення конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – листопад 2014 р.
становить 384,21 грн. без урахування ПДВ; мета використання:
розміщення платіжного термінала (орендна ставка 40 %); найбільший
запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах початковою орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди
відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди;
строк оренди –1 рік; заборона приватизації, суборенди та переходу
права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати
збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і
псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними
нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване
майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його
в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати
заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу
протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за
виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовнику оцінки (за наявності підтвердних документів); на підтвердження зобов’язання і на
забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити
завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати
на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем
розташування об’єкта оренди протягом 10 днів з моменту підписання
договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок
плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення з
балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування
витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після укладення
договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу,
ніж його вартість за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача
і подати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення
про сплату страхового платежу; на момент укладення договору оренди
переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок балансоутримувача – Київського національного авіаційного університету
та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу після отримання
від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди.
Додаткові вимоги щодо умов договору оренди.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 1 %
початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна
плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 12.00 на 21-й календарний день після дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв.
Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. № 102).
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії:
1. Матеріали, визначені Порядком проведення конкурсу на право
оренди державного нерухомого майна, затвердженим постановою
КМУ від 31.08.2011 № 906.
2. Додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають
відповідати умовам конкурсу, зазначеним в оголошенні про конкурс,
та чинному законодавству України.
Заяви та документи на участь у конкурсі приймаються протягом 14
календарних днів після дати опублікування до 16.00 останнього дня (кімн.
107) за адресою: 01032, м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву, в конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника
конкурсу (для фізичних осіб за наявності), із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса, площа, балансоутримувач).
Допущені для участі в конкурсі учасники конкурсу або уповноважені
особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за перший/базовий місяць оренди в запечатаному
непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за
участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо
розміру орендної плати завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладення договорів оренди державного нерухомого майна РВ ФДМУ по м. Києву або
за тел. (044) 281-00-22.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про проведення конкурсу
з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону на право
оренди нерухомого державного майна
z Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – частина нежитлового приміщення загальною площею 1,0 м2
на першому поверсі спортивного комплексу (р/н 02025295.82.
РБУВЦЛ018), що перебуває на балансі Національного педагогічного
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університету імені М. П. Драгоманова, за адресою: м. Київ, вул. Тургенівська, 3-9.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31.07.2014 становить 12 430,00 грн. без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство
освіти і науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні
індекси інфляції.
Основні умови проведення конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – листопад 2014 р.
становить 448,44 грн. без урахування ПДВ; мета використання:
розміщення платіжного термінала (орендна ставка 40 %); найбільший
запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах початковою орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди
відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди;
строк оренди – 1 рік; заборона приватизації, суборенди та переходу
права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати
збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і
псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними
нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване
майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його
в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати
заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу
протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за
виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовнику оцінки (за наявності підтвердних документів); на підтвердження зобов’язання і на
забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити
завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати
на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем
розташування об’єкта оренди протягом 10 днів з моменту підписання
договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок
плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення з
балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування
витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після укладення
договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу,
ніж його вартість за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача
і подати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення
про сплату страхового платежу; на момент укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок балансоутримувача – Національного педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова та орендаря щодо стану майна; переможець
конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди
протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 1%
початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна
плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії:
1. Матеріали, визначені Порядком проведення конкурсу на право
оренди державного нерухомого майна, затвердженим постановою
КМУ від 31.08.2011 № 906;
2. Додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають
відповідати умовам конкурсу, зазначеним в оголошенні про конкурс,
та чинному законодавству України.
Заяви та документи на участь у конкурсі приймаються протягом 14
календарних днів після дати опублікування до 16.00 останнього дня (кімната 107) за адресою: 01032, м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, Регіональне
відділення Фонду державного майна України по м. Києву, в конверті з
написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (для
фізичних осіб за наявності), із зазначенням назви учасника конкурсу та
об’єкта оренди (адреса, площа, балансоутримувач).
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо
розміру орендної плати за перший/базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій
щодо розміру орендної плати завершується за 10 хвилин до початку
проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено об 11.30 на 21-й календарний день
після дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву (кімн. № 102).
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладення договорів оренди державного нерухомого майна РВ ФДМУ по м. Києву або
за тел. (044) 281-00-22.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про проведення конкурсу
з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону на право
оренди нерухомого державного майна
z Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме
майно – нежилі приміщення на першому поверсі навчального корпусу загальною площею 85,0 м2, що перебуває на балансі Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана
Петра Конашевича-Сагайдачного, за адресою: м. Київ, вул. Героїв
Сталінграда, 2.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31.10.2014 становить 901161,00 грн. без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство
освіти і науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні
індекси інфляції.
Основні умови проведення конкурсу:
стартова орендна плата за базовий місяць розрахунку – листопад 2014 р. становить 3 060,94 грн. без урахування ПДВ; мета
використання: розміщення їдальні, яка не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі (орендна ставка 4 %); найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди
відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди;
строк оренди – 1 рік; заборона приватизації, суборенди та переходу

права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати
збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і
псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними
нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване
майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його
в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати
заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу
протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за
виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); на підтвердження зобов’язання і на
забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної
плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за
місцем розташування об’єкту оренди протягом 10 днів з моменту підписання договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню
в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна;
укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про
відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого
майна та надання комунальних послуг орендарю, у тому числі податку
на землю; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу, ніж його вартість за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю
копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового
платежу; провести поточний ремонт орендованого майна; на момент
укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати
узгоджений висновок Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного та орендаря щодо
стану майна; переможець конкурсу після отримання від орендодавця
проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 1 %
початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна
плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії:
1. Матеріали, визначені Порядком проведення конкурсу на право
оренди державного нерухомого майна, затвердженим постановою
КМУ від 31.08.2011 № 906;
2. Додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають
відповідати умовам конкурсу, зазначеним в оголошенні про конкурс,
та чинному законодавству України.
Заяви та документи на участь у конкурсі приймаються протягом
14 календарних днів після дати опублікування до 16.00 останнього
дня (кімната 107) за адресою: 01032, м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву, в конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою
учасника конкурсу (для фізичних осіб за наявності), із зазначенням
назви учасника конкурсу та об’єкту оренди (адреса, площа, балансоутримувач).
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо
розміру орендної плати за перший/базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій
щодо розміру орендної плати завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.00 на 21-й календарний день
після дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву (кімн. № 102).
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладення договорів оренди державного нерухомого майна РВ ФДМУ по м. Києву або
за тел. (044) 281-00-22.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
Переможцем конкурсу на право оренди державного нерухомого
майна – нежитлових приміщень площею 77,4 м2 буфету технологічного факультету в підвальному приміщенні будівлі (літ. А) навчального
корпусу № 3, що перебуває на балансі Житомирського національного
агроекологічного університету, за адресою: м. Житомир, вул. Корольова, 39 (реєстровий номер 00493681.1.БЕШСНП9939) визнано фізичну
особу – підприємця Петраківську О. В.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки
конкурсів на право оренди нерухомого державного майна
Конкурс відбувся 10-11.12.2014.
За результатами конкурсу на право оренди нерухомого державного
майна – вбудованих нежитлових приміщень (поз. 1-25) загальною площею 319,8 м2 першого поверху будівлі (літ. А) за адресою: Закарпатська
обл., м. Ужгород, пл. Пушкіна, 2, що перебувають на балансі Концерну
«Військторгсервіс», переможцем визнано фізичну особу – підприємця
Кічковського Олександра Олександровича.
Конкурс відбувся 15.12.2014.
За результатами конкурсу на право оренди нерухомого державного
майна – частини приміщення коридору (поз. 3 за планом) корпусу ІІ
площею 33,07 м2 на першому поверсі гуртожитку № 4 за адресою:
Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 12, що перебуває на балансі ДВНЗ «Ужгородський національний університет»,
новим переможцем визнано фізичну особу – підприємця Рошко Яну
Борисівну.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про підсумки конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
№
Інформація про об’єкт оренди
з/п
1 Нежитлове приміщення № 1.1.2 на першому
поверсі пасажирського термінала «Д» загальною площею 7,6 м2 за адресою: Київська
обл., м. Бориспіль, ДП «МА «Бориспіль»

Переможець конкурсу –
суб’єкт господарювання
Державне підпри- ФОП Ільмінський Сергій
ємство «МіжнаІванович (ідентифікацій
родний аеропорт номер 2269919495)
«Бориспіль»

Балансоутримувач

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсів
на право оренди нерухомого державного майна,
проведених 08.12.2014
За результатами засідання конкурсною комісією прийнято рішення
про укладення РВ ФДМУ по Львівській області договору оренди державного нерухомого майна – нежитлового приміщення комори (№ 54)
загальною площею 2,6 м2 на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі
гуртожитку № 5 за адресою: м. Львів, вул. Мечникова, 12, що перебуває на балансі Львівського національного медичного університету
імені Данила Галицького, з фізичною особою – підприємцем Андросюк
Ольгою Романівною.
За результатами засідання конкурсною комісією прийнято рішення про укладення РВ ФДМУ по Львівській області договору оренди
державного нерухомого майна – вбудованого нежитлового приміщення (№ 320-2) загальною площею 2,6 м2 на третьому поверсі
п’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 7 за адресою: м. Львів, вул. Мечнікова, 8а, що перебуває на балансі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, з фізичною особою – підприємцем Андросюк Ольгою Романівною.

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

ІНФОРМАЦІЯ
Київського КЕУ про проведення конкурсу на право
оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Київське
КЕУ, поштова адреса: 03186, м. Київ, вул. Антонова, 2/32, а/с 37.
z 1. Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина технічного майданчика загальною площею 13,0 м2 за адресою: м. Київ,
вул. Фучика,7, військове містечко № 110.
Балансоутримувач: Київське КЕУ.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на
30.06.2014 становить 211 156,00 грн. без урахування ПДВ.
Початковий (стартовий) розмір орендної плати за базовий місяць оренди – листопад 2014 р. становить 7 648,32 грн. без ПДВ
за умови використання: розміщення телекомунікаційного обладнання
для надання послуг з рухомого (мобільного) зв’язку.
У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню
на індекси інфляції.
Термін оренди – 2 роки 11 місяців.
z 2. Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина даху будівлі
загальною площею 12,0 м2 за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська,
19, військове містечко № 113, інв. № 62.
Балансоутримувач: Київське КЕУ.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на
30.06.2014 становить 269 779,00 грн. без урахування ПДВ.
Початковий (стартовий) розмір орендної плати за базовий місяць оренди – листопад 2014 р. становить 9 771,72 грн. без ПДВ
за умови використання: розміщення телекомунікаційного обладнання
для надання послуг з рухомого (мобільного) зв’язку.
У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню
на індекси інфляції.
Термін оренди – 2 роки 11 місяців.
z 3. Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення будівлі кафе загальною площею 58,2 м2 за адресою: м. Київ,
вул. Дегтярівська, 19, військове містечко № 113, інв. № 33.
Балансоутримувач: Київське КЕУ.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на
31.03.2014 становить 527 594,00 грн. без урахування ПДВ.
Початковий (стартовий) розмір орендної плати за базовий
місяць оренди – листопад 2014 р. становить 2 069,58 грн. без
ПДВ за умови використання: розміщення їдальні, буфету, що не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах та
військових частинах.
У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню
на індекси інфляції.
Термін оренди – 2 роки 11 місяців.
Основні умови проведення конкурсу:
мета використання об’єкта оренди – за цільовим призначенням;
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно з початковим розміром
орендної плати; сплата завдатку у розмірі не меншому, ніж орендна
плата за перший (базовий) місяць оренди протягом місяця з моменту
підписання договору оренди; своєчасна (не пізніше 15 числа місяця,
наступного за звітним) і в повному обсязі сплата орендної плати з урахуванням індексу інфляції; встановлення приладів обліку комунальних
послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями (до моменту укладення прямих договорів, відшкодовувати витрати орендодавцю за комунальні послуги),
компенсація земельного податку під об’єктом оренди та за прилеглу
територію, компенсація витрат за виконаний звіт з незалежної оцінки
майна; виконання капітального та поточного ремонту орендованого
майна за власні кошти без вимоги на відшкодування; страхування майна
на користь орендодавця на суму, не меншу ніж встановлена за незалежною оцінкою, ефективне використання об’єкта оренди відповідно
до його призначення та умов договору оренди; заборона приватизації
та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб.
Для всіх учасників: додаткові пропозиції щодо поліпшення орендованого майна.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії документи, вказані в п. 3.2 наказу ФДМУ та МОУ від 26.07.2000
№ 1549/241«Про затвердження Порядку та умов проведення конкурсів
на право укладення договорів оренди військового майна», крім того,
заяву про участь у конкурсі; проект договору оренди, підписаний учасником конкурсу і завірений печаткою (за наявності); документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені
нотаріусом копії установчих документів; відомості про фінансовий стан
(платоспроможність) учасника конкурсу; довідку від учасника конкурсу
про те, щодо нього не порушено справу про банкрутство; зобов’язання
(пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, у тому числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної плати (відображається в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі
по оренді».
Кінцевий термін приймання документів для участі в конкурсі –
протягом 20 календарних днів після опублікування цієї інформації
за поштовою адресою: 03186, м. Київ, вул. Антонова, 2/32, корпус № 97, а/с 37. Контактні телефони: (044) 242-47-20, 242-81-99.
Продовження підрубрики на стор. 16

КОНКУРСИ З ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Управління оцінки майна та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
Продовження. Початок рубрики на стор. 3

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів державної власності,
що відбувся 12.11.2014
За результатами конкурсу переможцями визнано по:
об’єкту державної власності – частині нежитлового вбудованого
приміщення № 23 площею 6 м2 на першому поверсі триповерхової
адміністративної будівлі (літ. О), що перебуває на балансі Управління
Міністерства внутрішніх справ України у Вінницькій області, за адресою: 21050, м. Вінниця, вул. Театральна, 10 – ТОВ «Подільський центр
судових експертиз», м. Вінниця;
об’єкту державної власності – частині нежитлового вбудованого приміщення № 4 площею 6 м2 на першому поверсі триповерхової
адмінбудівлі (літ. А), що перебуває на балансі Жмеринського районного відділу УМВС України у Вінницькій області, за адресою: 23100, Він-
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ницька обл., Жмеринський р-н, м. Жмеринка, вул. Леніна, 58 – ФОП
Шумську О. І., м. Вінниця;
об’єкту державної власності – частині нежитлового вбудованого
приміщення № 12 площею 6 м2 на першому поверсі двоповерхового
адмінбудинку (літ. А), що перебуває на балансі Немирівського районного відділу УМВС України у Вінницькій області, за адресою: 22800,
Вінницька обл., Немирівський р-н, м. Немирів, вул. Луначарського,
32 – ФОП Нікіфоренко Г. А., м. Вінниця;
об’єкту державної власності – частині нежитлового вбудованого
приміщення № 34 площею 6 м2 на першому поверсі двоповерхової
адміністративної будівлі (літ. А), що перебуває на балансі Липовецького районного відділу УМВС України у Вінницькій області, за адресою:
22500, Вінницька обл., Липовецький р-н, м. Липовець, вул. Леніна,
139 – ФОП Остренюк Л. В., м. Вінниця;
об’єкту державної власності – нежитловому вбудованому приміщенню № 42 площею 11,1 м2 на першому поверсі двоповерхової прибудови до адмінбудівлі (літ. А1), що перебуває на балансі Тростянецького районного відділу УМВС України у Вінницькій області, за адресою:
24300, Вінницька обл., Тростянецький р-н, смт Тростянець, вул. Леніна,
102 – ФОП Козюру Л. В., м. Ладижин;

об’єкту державної власності – частині нежитлового вбудованого
приміщення № 19 площею 6 м2 в окремо розташованому одноповерховому адмінбудинку (літ. Б), що перебуває на балансі Калинівського
районного відділу УМВС України у Вінницькій області, за адресою:
22400, Вінницька обл., Калинівський р-н, м. Калинівка, вул. Дзержинського, 64 – ФОП Шевчук О. А., м. Вінниця;
об’єкту державної власності – частині нежитлового вбудованого
приміщення № 8 площею 6 м2 на першому поверсі двоповерхового
адмінбудинку (літ. А), що перебуває на балансі Піщанського районного відділу УМВС України у Вінницькій області, за адресою: 24700, Вінницька обл., Піщанський р-н, смт Піщанка, вул. Леніна, 48 – ПП «Земля
і право», м. Хмільник;
об’єкту державної власності – частині нежитлового вбудованого
приміщення № 2 площею 6 м2 в одноповерховому адмінбудинку (літ. Д),
що перебуває на балансі Теплицького районного відділу УМВС України у
Вінницькій області, за адресою: 22800, Вінницька обл., Теплицький р-н,
м. Теплик, вул. Чорновола, 2 – ФОП Остренюк Л. В., м. Вінниця;
об’єкту державної власності – частині нежитлового вбудованого
приміщення № 8 площею 6 м2 на першому поверсі двоповерхового адмінбудинку (літ. А), що перебуває на балансі Крижопільського
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районного відділу УМВС України у Вінницькій області, за адресою:
24600, Вінницька обл., Крижопільський р-н, смт Крижопіль, вул. Дзержинського, 3 – ФОП Рабець О. М., м. Вінниця;
об’єкту державної власності – частині нежитлового вбудованого
приміщення № 3 площею 6 м2 на першому поверсі двоповерхової
адмінбудівлі (літ. А), що перебуває на балансі Козятинського районного відділу УМВС України у Вінницькій області, за адресою: 22100,
Вінницька обл., Козятинський р-н, м. Козятин, пров. Кондрацького,
1а – ФОП Реверу О. А., м. Вінниця;
об’єкту державної власності – частині нежитлового вбудованого
приміщення № 13 площею 6 м2 на першому поверсі триповерхової
адмінбудівлі (літ. А), що перебуває на балансі Бершадського районного відділу УМВС України у Вінницькій області, за адресою: 24400,
Вінницька обл., Бершадський р-н, м. Бершадь, вул. Будкевича, 13 –
ФОП Козюру Л. В.;
об’єкту державної власності – частині нежитлового вбудованого
приміщення № 26 площею 6 м2 на першому поверсі чотириповерхової
адміністративної будівлі (літ. А), що перебуває на балансі Тиврівського районного відділу УМВС України у Вінницькій області, за адресою:
23310, Вінницька обл., Тиврівський р-н, м. Гнівань, вул. Фрунзе, 3 –
ФОП Могозіну О. Л., м. Вінниця;
об’єкту державної власності – частині нежитлового вбудованого
приміщення № 5 площею 6 м2 на першому поверсі двоповерхової
адмінбудівлі (літ. А), що перебуває на балансі Хмільницького міського
відділу УМВС України у Вінницькій області, за адресою: 22000, Вінницька обл., Хмільницький р-н, м. Хмільник, вул. Леніна, 73 – ПП «Земля
і право», м. Хмільник;
об’єкту державної власності – частині нежитлового вбудованого
приміщення № 7 площею 6 м2 в окремо розташованій одноповерховій
адміністративній будівлі (літ. А), що перебуває на балансі Тульчинського районного відділу УМВС України у Вінницькій області, за адресою:
23600, Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. Колонтай,
3 – ФОП Петричко Л. В., м. Вінниця;
об’єкту державної власності – частині нежитлового вбудованого
приміщення № 7 площею 6 м2 на першому поверсі двоповерхової
адмінбудівлі (літ. А), що перебуває на балансі Муровано-Куриловецького
районного відділу УМВС України у Вінницькій області, за адресою:
23400, Вінницька обл., Муровано-Куриловецький район, смт МурованіКурилівці, вул. Комарова, 6 – ФОП Шуткевича В. Є., м. Вінниця;
об’єкту державної власності – частині нежитлового вбудованого
приміщення № 9 площею 6 м2 на першому поверсі чотириповерхової
адміністративної будівлі (літ. А), що перебуває на балансі Вінницького міського відділу УМВС України у Вінницькій області, за адресою:
21001, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Ленінградська, 73 – ФОП Коваленко Т. І., м. Вінниця;
об’єкту державної власності – частині нежитлового вбудованого приміщення № 19 площею 6 м2 на першому поверсі 3-поверхової
адмінбудівлі (літ. А), що перебуває на балансі Оратівського районного відділу УМВС України у Вінницькій області, за адресою: 22600,
Вінницька обл., Оратівський р-н, смт Оратів, вул. Івана Франка, 43 –
ФОП Реверу О. А.;
об’єкту державної власності – частині нежитлового вбудованого
приміщення № 22 площею 6 м2 на першому поверсі триповерхової
адмінбудівлі, що перебуває на балансі Шаргородського районного відділу УМВС України у Вінницькій області, за адресою: 23500, Вінницька
обл., Шаргородський р-н, м. Шаргород, вул. Леніна, 296 – ФОП Рабець О. М., м. Вінниця;
об’єкту державної власності – частині нежитлового вбудованого
приміщення № 49а площею 6 м2 на першому поверсі двоповерхової
адмінбудівлі (літ. А), що перебуває на балансі Ямпільського районного відділу УМВС України у Вінницькій області, за адресою: 24500, Вінницька обл., Ямпільський р-н, м. Ямпіль, вул. Леніна, 120 – ТОВ фірму
«Медінтеграція» ЛТД, м. Вінниця;
об’єкту державної власності – частині нежитлового вбудованого
приміщення № 33 площею 6 м2 на першому поверсі двоповерхової
адмінбудівлі (літ. А), що перебуває на балансі Барського районного відділу УМВС України у Вінницькій області, за адресою: 23000, Вінницька
обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Майдан Святого Миколая, 14 – ФОП
Шумській О. І., м. Вінниця;
об’єкту державної власності – частині нежитлового вбудованого
приміщення № 43 площею 6 м2 на першому поверсі триповерхової
адмінбудівлі (літ. А), що перебуває на балансі Тиврівського районного відділу УМВС України у Вінницькій області, за адресою: 23310,
Вінницька обл., Тиврівський р-н, смт Тиврів, вул. Шевченка, 2 – ФОП
Могозіну О. Л., м. Вінниця;
об’єкту державної власності – частині нежитлового вбудованого
приміщення № 29 площею 6 м2 на першому поверсі чотириповерхового
адмінбудинку (літ. А), що перебуває на балансі Чернівецького районного відділу УМВС України у Вінницькій області, за адресою: 24106,
Вінницька обл., Чернівецький р-н, с. Мазурівка, вул. Леніна, 39 – ФОП
Шуткевича В. Є., м. Вінниця;
об’єкту державної власності – частині нежитлового вбудованого
приміщення № 6 площею 6 м2 на 2-му поверсі триповерхової адміністративної будівлі (літ. А), що перебуває на балансі Вінницького міського відділу УМВС України у Вінницькій області, за адресою: 21018,
Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Пирогова, 4 – ФОП Шуткевича В. Є.,
м. Вінниця;
об’єкту державної власності – частині нежитлового вбудованого приміщення № 6 площею 6 м2 на першому поверсі триповерхової
адміністративної будівлі (літ. А), що перебуває на балансі Гайсинського районного відділу УМВС України у Вінницькій області, за адресою:
23700, Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. Енгельса, 20 –
ФОП Козюру Л. В., м. Ладижин;
об’єкту державної власності – частині нежитлового вбудованого приміщення № 2 площею 6 м2 на першому поверсі триповерхової
адмінбудівлі (літ. А), що перебуває на балансі Чечельницького районного відділу УМВС України у Вінницькій області, за адресою: 24800, Вінницька обл., Чечельницький р-н, смт Чечельник, вул. Леніна, 30 – ТОВ
«Подільський центр судових експертиз», м. Вінниця;
об’єкту державної власності – нежитловому вбудованому приміщенню № 4 площею 8,2 м2 на 2-му поверсі триповерхової адміністративної
будівлі (літ. А), що перебуває на балансі Вінницького районного відділу
УМВС України у Вінницькій області, за адресою: 21100, Вінницька обл.,
м. Вінниця, вул. Мечникова, 7 – ФОП Реверу О. А., м. Вінниця;
об’єкту державної власності – частині нежитлового вбудованого
приміщення № 29 площею 6 м2 на першому поверсі двоповерхової
адміністративної будівлі (літ. А), що перебуває на балансі Томашпільського районного відділу УМВС України у Вінницькій області, за
адресою: 24200, Вінницька обл., Томашпільський р-н, смт Томашпіль,
вул. Леніна, 41 – ТОВ ЦЕБ «Капітал-Інвест», м. Вінниця;
об’єкту державної власності – частині нежитлового вбудованого
приміщення № 35 площею 6 м2 на першому поверсі триповерхової
адмінбудівлі (літ. А), що перебуває на балансі Погребищенського районного відділу УМВС України у Вінницькій області, за адресою: 22200,
Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 81, корпус Г – ТОВ ЦЕБ «Капітал-Інвест», м. Вінниця;
об’єкту державної власності – частині нежитлового вбудованого
приміщення № 50 площею 6 м2 на першому поверсі двоповерхової
адмінбудівлі (літ. А), що перебуває на балансі Могилів-Подільського
міського відділу УМВС України у Вінницькій області, за адресою: 24000,
Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, м. Могилів-Подільський,
вул. Сагайдачного, 4 – ФОП Шуткевича В. Є., м. Вінниця;
об’єкту державної власності – нежитлових вбудованих приміщеннях
№ 1 – 2 (18,4 м2), № 1 – 4 (8,6 м2) загальною площею 27,0 м2 одноповерхової будівлі пошти (літ. А), що перебувають на балансі Вінницької
дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку
«Укрпошта», за адресою: 24723, Вінницька обл., Піщанський р-н,
ст. Рудниця – ПП «Земля і право», м. Хмільник;
об’єкту державної власності – нежитлових вбудованих приміщеннях
част. № 1 (3,57 м2), част. № I (2,67 м2), № 2 (13,3 м2), № 3 (3,4 м2), № 4
(4,5 м2), № 5 (26,4 м2) загальною площею 53,84 м2 одноповерхової виробничої будівлі (літ. А), що перебувають на балансі Вінницька дирекція
Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта»,
за адресою: 23036, Вінницька обл., Барський р-н, с. Митки, вул. Привокзальна, 24а – ФОП Шумську О. І., м. Вінниця;
об’єкту державної власності – нежитлових вбудованих приміщеннях № 5 (7,8 м2), част. № 6 (1,95 м2), № 8 (28,6 м2) загальною площею
38,35 м2 одноповерхової будівлі (літ. А), що перебувають на балансі
Вінницька дирекція Українського державного підприємства пошто-
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вого зв’язку «Укрпошта», за адресою: 22846, Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Сокілець, вул. Леніна, 124 – ФОП Нікіфоренко Г. А.,
м. Вінниця;
об’єкту державної власності – нежитлових вбудованих приміщеннях
№ 2-1 (5,0 м2), № 2-2 (8,3 м2), № 2-3 (12,9 м2), № 2-4 (17,4 м2), № 2-5
(10,5 м2) загальною площею 54,1 м2 одноповерхової будівлі пошти
(літ. А) , що перебувають на балансі Вінницької дирекції Українського
державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», за адресою:
22432, Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Пиків, вул. Чапаєва, 7 – ФОП
Шевчук О. А., м. Вінниця;
об’єкту державної власності – нежитлових вбудованих приміщеннях у підвалі част. № 1 (1,18 м2), част. № 2 (0,95 м2), № 11 (35,6 м2),
№ 12 (2,1 м2), № 13 (6,6 м2), част. № 14 (1,24 м2); на 2-му поверсі № 1
(11,7 м2), № 2 (90,2 м2), част. № 3 (1,85 м2), част. № 6 (4,62 м2) загальною площею 156,04 м2 2-поверхової будівлі пошти (літ. А), що перебувають на балансі Вінницької дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», за адресою: 22252, Вінницька
обл., Погребищенський р-н, с. Плисків, вул. Шевченка, 4 – ТОВ ЦЕБ
«Капітал-Інвест», м. Вінниця;
об’єкту державної власності – нежитлових вбудованих приміщеннях част. № 1 (2,0 м2), част. № I (1,0 м2), № 6 (22,3 м2), № 7 (14,1 м2)
загальною площею 39,4 м2 одноповерхової будівлі пошти (літ. А), що
перебувають на балансі Вінницької дирекції Українського державного
підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», за адресою: 22432, Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Іванів, вул. Поштова, 1 – ФОП Шевчук О. А., м. Вінниця;
об’єкту державної власності – нежитлових вбудованих приміщеннях
у підвалі № I- № YII (117,6 м2); на 2-му поверсі № 12 – № 15 (155,8 м2)
загальною площею 273,4 м2 2-поверхової будівлі (літ. А) з підвалом,
що перебувають на балансі Вінницької дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», за адресою: 22870,
Вінницька обл., Немирівський р-н, смт Брацлав, вул. Леніна, 28 – ФОП
Нікіфоренко Г. А., м. Вінниця;
об’єкту державної власності – нежитловому вбудованому приміщенню № 9 площею 24,3 м2 одноповерхової будівлі відділення зв’язку (літ.
А), що перебуває на балансі Вінницької дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», за адресою: 24350,
Вінницька обл., Тростянецький р-н, с. Верхівка, вул. Леніна, 39 – ФОП
Козюру Л. В., м. Ладижин;
об’єкту державної власності – нежитлових вбудованих приміщеннях
№ II (4,8 м2), № 1-2 (21,6 м2) загальною площею 26,4 м2 одноповерхової
будівлі пошти (літ. А), що перебувають на балансі Вінницької дирекції
Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта»,
за адресою: 22544, Вінницька обл., Липовецький р-н, ст. Липовець,
вул. Привокзальна, 11 – ФОП Остренюк Л. В., м. Вінниця;
об’єкту державної власності – нежитлових вбудованих приміщеннях
част. № 1 (2,9 м2), № 8 (18,9 м2) загальною площею 21,8 м2 одноповерхової будівлі пошти (літ. А), що перебувають на балансі Вінницької
дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку
«Укрпошта», за адресою: 22442, Вінницька обл., Калинівський р-н,
с. Голендри, вул. Жовтнева, 2 – ФОП Попову А. А., м. Вінниця;
об’єкту державної власності – нежитлових вбудованих приміщеннях част. № 1 (2,9 м2), № 2 (12,9 м2), № 3 (10,99 м2) загальною площею
26,79 м2 одноповерхової будівлі відділення поштового зв’язку (літ. А),
що перебувають на балансі Вінницької дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», за адресою: 24221,
Вінницька обл., Томашпільський р-н, с. Горишківка, вул. Леніна, б/н –
ТОВ ЦЕБ «Капітал-Інвест», м. Вінниця;
об’єкту державної власності – нежитлових вбудованих приміщеннях
№ 2 (11,6 м2), № 3 (15,7 м2) загальною площею 27,3 м2 одноповерхової
будівлі (літ. А), що перебувають на балансі Вінницької дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта»,
за адресою: 22850, Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Зарудинці,
вул. Леніна, 3 – ФОП Нікіфоренко Г. А., м. Вінниця;
об’єкту державної власності – нежитлових вбудованих приміщеннях част. № 1-1 (2,32 м2), № 1-2 (3,4 м2), № 1-5 (34,4 м2) загальною
площею 40,12 м2 одноповерхової будівлі пошти (літ. А), що перебувають на балансі Вінницької дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», за адресою: 24714, Вінницька
обл., Піщанський р-н, с. Дмитрашківка, вул. Леніна, 68 – ПП «Земля
і право», м. Хмільник;
об’єкту державної власності – нежитлових вбудованих приміщеннях № 1- 2 (12,0 м2), част. № 1-1 (1,1 м2), част. № I (1,1 м2) загальною
площею 14,2 м2 одноповерхової будівлі пошти (літ. А), що перебувають на балансі Вінницької дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», за адресою: 23327, Вінницька
обл., Тиврівський р-н, с. Гришівці, вул. Терешкової, 17 – ФОП Могозіну
О. Л., м. Вінниця;
об’єкту державної власності – нежитлових вбудованих приміщеннях
част. № 1-1 (1,1 м2), част. № I (1,7 м2), № 2-1 (11,0 м2), № 2-2 (4,4 м2)
загальною площею 18,2 м2 одноповерхової будівлі пошти (літ. А), що
перебувають на балансі Вінницької дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», за адресою: 22423,
Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Жигалівка, вул. Леніна, 6 – ФОП
Попову А. А., м. Вінниця;
об’єкту державної власності – нежитлових вбудованих приміщеннях у підвалі № 29 (24,7 м2), част. № 30 (3,79 м2), № 31 (6,6 м2), № 32
(6,6 м2), № 34 (12,0 м2); на першому поверсі част. № 8 (2,0 м2), част.
№ 9 (3,6 м2); на 2-му поверсі № 13-23 (179,6 м2) загальною площею
238,89 м2 2-поверхової будівлі відділення зв’язку (літ. А) з підвалом,
що перебувають на балансі Вінницької дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», за адресою: 23614,
Вінницька обл., Тульчинський р-н, смт Шпиків, вул. Леніна, 68 – ФОП
Петричко Л. В., м. Вінниця;
об’єкту державної власності – нежитлових вбудованих приміщеннях № 5 (13,1 м2), № 6 (5,3 м2), № 7 (7,1 м2), № 8 (6,0 м2) загальною
площею 31,5 м2 одноповерхової будівлі відділення зв’язку (літ. А), що
перебувають на балансі Вінницької дирекції Українського державного
підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», за адресою: 23600, Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Петрашівка, вул. 50-річчя Жовтня, 4 –
ФОП Петричко Л. В., м. Вінниця;
об’єкту державної власності – нежитлових вбудованих приміщеннях част. № I (0,5 м2), част. № 1 (0,4 м2), част. № 2 (0,8 м2), № 6 (9,8 м2)
загальною площею 11,5 м2 одноповерхової будівлі районного відділення зв’язку (літ. А), що перебувають на балансі Вінницької дирекції
Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта»,
за адресою: 23551, Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Зведенівка,
вул. Суворова, б/н – ФОП Рабець О. М., м. Вінниця;
об’єкту державної власності – нежитлових вбудованих приміщеннях № 2 (20,7 м2) та частина № 1 (1,85 м2) загальною площею 22,55 м2
одноповерхової будівлі пошти (літ. А), що перебувають на балансі Вінницької дирекції Українського державного підприємства поштового
зв’язку «Укрпошта», за адресою: 22751, Вінницька обл., Іллінецький р-н,
с. Китайгород, вул. Гагаріна, 41а – ФОП Остренюк Л. В., м. Вінниця;
об’єкту державної власності – нежитлових вбудованих приміщеннях
№ I (11,7 м2), № 1-3 (16,6 м2), № 1-4 (8,9 м2) загальною площею 37,2 м2
одноповерхової будівлі пошти (літ. А), що перебувають на балансі Вінницької дирекції Українського державного підприємства поштового
зв’язку «Укрпошта», за адресою: 24715, Вінницька обл., Піщанський
р-н, с. Студена, вул. Кірова, 25 – ПП «Земля і право», м. Хмільник;
об’єкту державної власності – нежитлових вбудованих приміщеннях на другому поверсі № 27 (103,4 м2), № 29 (44,2 м2), № 30 (14,4 м2)
загальною площею 162,0 м2 двоповерхової будівлі «Укрпошта» (літ. А),
що перебувають на балансі Вінницької дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», за адресою: 22740,
Вінницька обл., Іллінецький р-н, смт Дашів, вул. Горького, 7 – ФОП
Остренюк Л. В., м. Вінниця;
об’єкту державної власності – частині нежитлового вбудованого
приміщення вестибуля площею 3 м2 на першому поверсі чотириповерхового навчального корпусу № 2, що перебуває на балансі Вінницького національного технічного університету, за адресою: 21021,
м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95 – ТОВ фірму «Медінтеграція»
ЛТД, м. Вінниця;
об’єкту державної власності – нежитлових вбудованих приміщеннях
(№ 6-10 – 147,7 м2, № 12-21 – 141,6 м2) загальною площею 289,3 м2 в
окремо розташованій одноповерховій будівлі складу (літ. Е); металевий
ангар (літ. А) площею 169,0 м2, що перебувають на балансі Відокремленого підрозділу – вагонної дільниці станції Жмеринка Державного
територіально-галузевого об’єднання «Південно-Західна залізниця»,

за адресою: Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. Київська, 19а – ФОП
Шумську О. І., м. Вінниця;
об’єкту державної власності – нежитлових вбудованих приміщеннях: у підвалі 85 м2 та на першому поверсі 31,4 м2, загальною площею
116,4 м2 у будівлі морфологічного корпусу (літ. А), що перебувають на
балансі Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 56 – ФОП Попову А. А.,
м. Вінниця;
об’єкту державної власності – нежитловому вбудованому приміщенню № 404 площею 38,3 м2 на 4-му поверсі 5-поверхової адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Державного підприємства «Вінницьке лісове господарство», за адресою: 21100, м. Вінниця,
вул. Пирогова, 26 – ФОП Коваленко Т. І., м. Вінниця;
об’єкту державної власності – нежитловому вбудованому приміщенню № 125 площею 21,6 м2 на першому поверсі 5-поверхової адміністративної будівлі держархіву, що пербуває на балансі Державного
підприємства «Вінницьке лісове господарство», за адресою: 21100,
м. Вінниця, вул. Пирогова, 26 – ФОП Коваленко Т. І., м. Вінниця.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
державного майна, що відбувся 13.11.2014
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки:
частини гаража площею 20,0 м2 за адресою: 44700, Волинська обл.,
м. Володимир-Волинський, вул. Олени Хохол, 22 визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Волинь-експерт»;
частини приміщення Будинку офіцерів ЛНТУ площею 87,0 м2 за
адресою: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Винниченка, 8 визнано
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Малащицьку О. Г.;
частини приміщення контори площею 35,6 м2 за адресою: 43021,
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Винниченка, 63 визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Малащицьку О. Г.;
частини холу поліклініки площею 18,0 м2 за адресою: 45002, Волинська обл., м. Ковель, вул. Б. Хмельницького, 17 визнано суб’єкта
оціночної діяльності – ТОВ «Волинь-експерт»;
частини нежитлових приміщень – кабінети № 1-94 та № 1-95 площею 30,7 м2 на третьому поверсі будівлі за адресою: 43010, Волинська
обл., м. Луцьк, вул. Глушець, 49 визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Волинь-експерт»;
частини адміністративного приміщення площею 115,5 м2 за адресою: 43001, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шевченка, 41 визнано
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Волинь-експерт».
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
майна, що відбувся 12.11.2014
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 №1270, ухвалено рішення про укладення договорів на проведення незалежної оцінки:
об’єкта приватизації:
з ТзОВ «Інвестиційна група «Захід» на проведення незалежної оцінки – окремого індивідуально визначеного майна – будівлі прохідної, літ.
«З», загальною площею 62,5 м2 за адресою: Львівська обл., м. Самбір,
вул. Промислова, 56.
об’єктів оренди:
з ТзОВ «Інвестиційна група «Захід» на проведення незалежної оцінки
об’єкта оренди – частини нежитлового приміщення площею 130,0 м2
на другому поверсі будівлі літ. «Б-3» – новий аеровокзал за адресою:
м. Львів, вул. Любінська, 168;
з СПД Савицьким Д. К. на проведення незалежної оцінки об’єкта
оренди – вбудованого приміщення площею 423,7 м2 у будівлі складу
ангарного типу А-1-1 за адресою: м. Львів, вул. Збоїща, 15;
з ФОП Войтенко Н. Б. на проведення незалежної оцінки об’єкта
оренди – частини даху будівлі головного корпусу площею 90,0 м2 за
адресою: Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. Володимира Великого, 1;
з ФОП Крилошанським Ю. Є. на проведення незалежної оцінки
об’єкта оренди – частини даху будівлі гуртожитку № 7 площею 90,0 м2
за адресою: Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. Володимира Великого, 1.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності,що відбувся 12.11.2014
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
№
Найменування об’єкта
з/п
оцінки
1 Нежитлові приміщення будівлі складу № 8
2 Площа з покриттям
в тилу причалу № 39
(інв. № 061134)
3 Вбудоване приміщення
магазину (інв. № 75)

ПлоАдреса об’єкта
ща, м2
оцінки
425,6 м. Одеса, Митна
площа, 1
2 976,0 м. Одеса,
вул. М. Гефта, 3
45,2

Переможець
Балансоутримувач
конкурсу – CОД
ДП «Одеський морський ТОВ ОФ «ІНЮГторговельний порт»
Експертиза»
ДП «Одеський морський ТОВ «Бюро оцінторговельний порт»
ки Стефанович»

Одеська обл.,
ПАТ «Ізмаїльський
ТОВ «ЕОС»
м. Ізмаїл, вул. Се- річковий порт» «Дунайвастопольська, 24 судносервіс»

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
№ Найменування об’єкта
з/п
оцінки
1 Нежитлове приміщення
площею 42,0 м2 (№ 13
за планом) в одноповерховій будівлі № 226
(інв. № 10300003)
2 Будівля для калібровки
та сушки кукурдзи згідно
з техпаспортом (літ. Г)

ПлоАдреса об’єкта
Балансоутримувач
ща, м2
оцінки
42,0 Одеська обл., Ана- База ресурсного забезньївський р-н, с. Же- печення та аварійноребкове
рятувальних робіт державної служби України з
надзвичайних ситуацій
337,7 Одеська обл., с. Мо- Одеський державний
лодіжне, вул. Фер- аграрний універиситет
мерська, 9

Переможець конкурсу – CОД
ПП «АРКАДА ЮГ»

ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія»

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 14.11.2014
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єктів оренди, а саме:
нежитлового приміщення в будівлі учбових майстерень площею
81,1 м2, що перебуває на балансі ДНЗ «Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі», за адресою: м. Рівне,
вул. С. Дем’янчука, 3а визнано ТзОВ «ЦТБ Рівне-Експо»;
об’єктів дільниці малої механізації загальною площею 4 738,0 м2 та
огорожи довжиною 182,9 пог. м, що перебувають на балансі ВП «Рівненська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом», за адресою: Рівненська обл.,
м. Кузнецовськ, Будівельна база №1 та № 2 промислової зони, 45 визнано ПП фірму «Експерт-Рівне-Консалт»;
«Гральний павільйон» (інвентарний № 4711/400, реєстровий
№ 24584661.339.АААЖАГ072) площею 71,5 м2, що перебуває на балансі ДП «НАЕК «Енергоатом» та обліковується у ВП «Рівненська АЕС», за
адресою: Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Рудка, вул. Білоозерська, 1 визнано Рівненську торгово-промислову палату.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди, що відбувся 19.11.2014
1. Частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 (балансоутримувач – Сумська дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта») за адресою: м. Суми, пл. Привокзальна,
5. Конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору з
учасником конкурсу – СПД ФОП Маслій А. Ф., м. Суми.
2. Частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 (балансоутримувач – Сумська дирекція Українського державного підприємства
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поштового зв’язку «Укрпошта») за адресою: Сумська обл., м. Ромни,
вул. Соборна,17. Конкурсною комісією прийнято рішення про укладення
договору з учасником конкурсу – СПД ФОП Даниленко О. І., м. Суми.
3. Частина нежитлового приміщення площею 10,4 м2 (балансоутримувач – Управління Державної служби охорони при УМВС України в
Сумській області) за адресою: Сумська обл., м. Шостка, вул. Радянська,
49. Конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору з
учасником конкурсу – СПД ФОП Педченко А. М., м. Суми.
4. Частина нежитлового приміщення площею 1,0 м2 (балансоутримувач – Харківський регіональний структурний підрозділ Державного
підприємства обслуговування повітряного руху України) за адресою:
м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 221. Конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору з учасником конкурсу – ПП
ЕОФ «Апекс», м. Суми.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 06.11.2014
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта – ділянки радіовишки площею
11,0 м2, що перебуває на балансі Управління державної автомобільної
інспекції УМВС України в Тернопільській області, за адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 24 визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа».
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки,
що відбувся 06.11.2014
Балансоутриму№ вач (назва, код
з/п за ЄДРПОУ, контактний телефон)
1 Державне підприємство завод
«Електроважмаш», 00213121,
тел. 93-51-44
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Найменування об’єкта
оцінки

Нежитлове приміщення – кімн. № 710А
(15,8 м2) та частину даху
(41,4 м2) на 7-му поверсі
7-поверхової адміністративної будівлі (інв.
№ 142011, літ. «Г-7»)
Харківський націо- Нежитлові підвальні
нальний універ- приміщення головного
ситет сільського корпусу
господарства
імені Петра Василенка, 00493741,
тел. 700-38-88
Національний
Нежитлові приміщентехнічний уніня – кімн. № 18,19,
верситет «Хар- 20, 24, 25, 26, 27 (інв.
ківський політех- № 1031000020) на пернічний інститут», шому поверсі двоповер02071180, тел.: хового лабораторного
(057) 707-66-00, корпусу
707-66-01
Харківське буді- Частина асфальтововельно монтажне- го майданчика (інв.
експлуатаційне № 024083)
управління Південної залізниці,
33605415, тел.:
724-40-90,
731-47-20
Харківский націо- Частина нежитлового
нальний
підвального приміщення
педагогічний
біля гардероба будівлі
університет ім. 3-поверхового учбового
Г. С. Сковороди, корпусу № 1
02125585, тел.:
700-69-09,
700-35-23
Харківська дер- Нежитлове приміщення
жавна академія на першому поверсі учдизайну та мис- бового корпусу
тецтв, 02071145,
тел. 706-15-60

Місцезнахо- ЗагальДата
дження (ін- на плооцінки
декс, адреса) ща, м2

Мета про- Перемоведення жець коноцінки
курсу

м. Харків,
просп. Московський,
299

57,2 01.10.14 Визначен- ТОВ
ня вартості «Увеконоб’єкта при Харків»
продовженні
договору
оренди

м. Харків,
вул. Артема, 44

399,7 11.10.14 Визначен- ТОВ
ня вартості «Увеконоб’єкта при Харків»
продовженні
договору
оренди

м. Харків,
вул. Фрунзе, 21

153,59 На дату
підписання
наказу

м. Харкві,
вул. Чоботарська, 75

Визначен- ПФ
ня вартості Агентство
об’єкта при «Схід»
продовженні
договору
оренди

90,0 30.06.14 Визначен- ПФ
ня вартості Агентство
об’єкта при «Схід»
продовженні
договору
оренди

м. Харків,
вул. Артема, 29

3,0

м. Харків,
вул. Червонопрапорна, 11

7,3

01.09.14 Визначен- ПФ
ня вартості «Бонс»
об’єкта при
продовженні
договору
оренди

Визначення вартості
об’єкта
з метою
передачі в
оренду
Харківська дер- Частина фасаду асфаль- м, Харків,
3,0 На дату Визначенжавна академія тованого покриття та
вул. Червопідпи- ня вартості
дизайну та мис- холу учбового корпусу нопрапорсання
об’єкта
тецтв, 02071145,
на, 11
наказу з метою
тел. 706-15-60
передачі в
оренду
УВП «МандрівБудівля клубу (інв.
Харківська 1 155,8 На дату Визначенник» ХГОІ
№ 570)
обл., Харківпідпи- ня вартості
«Креавіта»
ський р-н,
сання
об’єкта
с. Манченки
наказу з метою
(Травневе),
передачі в
вул. Фабричоренду
на, 12а
Сумське
Частина нежитлового
Харків5,0 28.07.14 Визначенбудівельноприміщення цокольного ська обл.,
ня вартості
монтажне експлу- поверху будівлі з/д
м. Богодухів,
об’єкта при
атаційне управ- вокзалу
вул. Вокзальпродовженні
ління Південної
на, 1
договору
залізниці, тел.
оренди
(0542) 71-91-04
Харківська диНежитлові приміщення, м. Харкві,
373,1 27.12.14 Визначенрекція УДППЗ
вбудовані в цокольний вул. Привокня вартості
«Укрпошта»,
поверх двоповерхової
зальна, 2
об’єкта при
22721970, тел.: частини нежитлового
продовженні
(057) 712-08-57, будинку
договору
712-15-61
оренди
Відокремлений Частина нежитлового
Харківська
3,0 26.08.14 Визначенпідрозділ «Лозів- приміщення на першому обл., м. Перня вартості
ська дистанція
поверсі одноповерхової вомайськ,
об’єкта при
сигналізації та
будівлі підсилюючого
ст. Лихачеве,
продовженні
зв’язку» ДТГО
пункту
підсилювальдоговору
«Південна залізний пункт
оренди
ниця», 01072869
ВідокремлеЧастина нежитлового
Харківська
5,0 27.08.14 Визначенний підрозділ
приміщення на першому обл., Харківня вартості
«Основ’янське
поверсі одноповерхової ський р-н,
об’єкта при
будівельнобудівлі
м. Мерефа,
продовженні
монтажне ексслужбова
договору
плуатаційне
будівля
оренди
управління» ДТГО
«Південна залізниця», 33605436,
тел. 50-22-25
ВП Люботинське Частина нежитлового
Харківська
5,0 31.12.14 Визначенбудівельноприміщення на першому обл., Колоня вартості
монтажне експоверсі одноповерхової мацький р-н,
об’єкта при
плуатаційне
будівлі поста ЕЦ
с. Шелеслопродовженні
управління СТГО
ве, вул. Придоговору
Південа залізвокзальна, 7
оренди
ниця, 33605436,
тел. 50-22-25
УДППЗ
Нежитлові приміщення м. Харків,
29,5 15.10.14 Визначен«Укрпошта»,
та ділянка покрівлі
вул. Кіроня вартості
22721970
7-поверхової будівлі
ва, 6
об’єкта при
поштамту
продовженні
договору
оренди
Студентське міс- Нежитлове приміщення м. Харків,
18,0 05.11.14 Визначентечко Національ- на цокольному поверсі вул. А. Проня вартості
ного аерокосміч- 5-поверхового гуртожит- скури, 2
об’єкта при
ного університету ку № 8 (інв. № 72905,
продовженні
ім. М. Є. Жуков- А-5)
договору
ського, 23912896
оренди
ВідокремлеЧастина нежитловом. Харків,
5,0 27.08.14 Визначенний підрозділ
го приміщення у кімн.
вул.Червононя вартості
«Господарська
№ 368 на 3-му поверсі армійська, 7
об’єкта при
служба Південної 7- поверхової будівлі
продовженні
залізниці» ДТГО (пам’ятка архітектури)
договору
«Південна залізоренди
ниця», 22676666,
тел. 724-40-36

№ 51 (848)

На дату
підписання
наказу

ФОП
Мокров О. П.

ФОП
Мокров О. П.

Продовження таблиці
Балансоутриму№ вач (назва, код
з/п за ЄДРПОУ, контактний телефон)
17 Харківський національний аграрний
університет ім. В.
В. Докучаєва,
00493764, тел.
93-71-46

Місцезнахо- ЗагальНайменування об’єкта
Дата
дження (ін- на плооцінки
оцінки
декс, адреса) ща, м2

Харків310,58 25.09.14
ська обл.,
Харківський
р-н, с. Комуніст-1,
учбове містечко ХНАУ
ім. В. В. Докучаєва
18 Харківська меЧастина холу на
м. Харків,
6,3 На дату
дична академія дев’ятому поверсі
вул. Корчапідпипіслядипломної 11-поверхового учбово- гінців, 58
сання
освіти, 01896872, лабораторного корпусу
наказу
тел. 711-80-35
19 Головне управління статистики
у Харківській області, 02362629

Нежитлові приміщення
аудиторій № 8, 10 на
першому поверсі одноповерхової будівлі учбового корпусу № 6

Нежитлові приміщення
на першому поверсі будівлі адміністративного
корпусу відділу статистики в Зміївському районі

ТОВ
«УвеконХарків»

ТОВ
«Константа»

ТОВ
«УвеконХарків»

ФОП
Мокров О. П.

ТОВ
«УвеконХарків»

ПФ
Агентство
«Схід»

ТОВ
«Константа»

ФОП
Мокров О. П.

Ö

Визначен- ТОВ
ня вартості «Констаноб’єкта при та»
продовженні
договору
оренди

Визначення вартості
об’єкта при
продовженні
договору
оренди
16,5 24.11.14 Визначення вартості
об’єкта при
продовженні
договору
оренди

ТОВ
«УвеконХарків»

ТОВ
«Константа»

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Херсонській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
державного майна, що відбувся 13.11.2014
1. По об’єкту – вбудованих нежитлових приміщеннях відділення поштового зв’язку № 34 Херсонського поштамту – ЦПЗ № 1 загальною
площею 109,0 м2, що перебувають на балансі Херсонської дирекції
УДППЗ «Укрпошта», за адресою: м. Херсон, просп. 200 років Херсона,
16, переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О.
2. По об’єкту – вбудованому нежитловому приміщенню площею
12,8 м2 шостого поверху та частині даху загальною площею 10,05 м2
будівлі Центру обробки і перевезення пошти за адресою: м. Херсон,
Привокзальна площа, 1, що перебувають на балансі Херсонської дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», переможець конкурсу – ПП «Експерт – Центр».
3. По об’єкту – частині нежитлового приміщення площею 4,0 м2 на
другому поверсі навчального корпусу № 2 Херсонського національного
технічного університету за адресою: м. Херсон, вул. Кулика, 130, що
перебуває на балансі Херсонського національного технічного університету, переможець конкурсу – ПП «ЕЮФ «Епрайс – Консул».
4. По об’єкту – вбудованому нежитловому приміщенню загальною
площею 9,1 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Херсонська обл., м. Гола Пристань, вул. Горького, 20, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби у Голопристанському районі Херсонської області, переможець конкурсу – ПП
«Фрістайл-Плюс».
5. По об’єкту – вбудованих нежитлових приміщеннях загальною площею 10,3 м2 на першому поверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку № 5 за
адресою: м. Херсон, вул. Миру, 33, що перебуває на балансі ПАТ «ПБФ
«Херсонбуд», переможець конкурсу – ПФ «Експрес-Оцінка».
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди,
що відбувся 07.11.2014
№
Назва об’єкта оцінки
з/п
1 Нежитлове приміщення
2 Нежитлове приміщення
3 Нежитлове приміщення

ПлоАдреса об’єкта оцінки
ща, м2
16,0 м. Київ, просп. Перемоги, 37є
71,9 м. Київ, вул. М. Кривоноса, 2а
50,0 м. Київ, вул. Маршала
Тимошенка, 2к
4 Нежитлове приміщення
49,0 м. Київ, вул. Котельникова, 29/18
5 Нежитлове приміщення
198,0 м. Київ, вул. Фролівська, 4
6 Частина нежитлового приміщення 1,0 м. Київ, вул. Ніжинська, 29а
7 Частина нежитлового приміщення 1,0 м. Київ, вул. Ніжинська, 29в
8 Частина нежитлового приміщення 5,0 м. Київ, пл. Вокзальна (Привокзальна), 1
9 Нежитлове приміщення
10,0 м. Київ, пл. Вокзальна (Привокзальна), 1

10 Нежитлове приміщення
ТОВ
«УвеконХарків»

Харківська
обл., м. Зміїв, вул. Леніна, 25

Мета про- Перемоведення жець коноцінки
курсу

11
12
13
14
15
16

9,0

Переможець
конкурсу – СОД
ТОВ «Сарос»
ФОП Чебаков О. І.
ПП «Гарант-Експерт»
ФОП «Чубенко Д. В.»
ТОВ «Ріал Епрейз»
ПП «Гарант-Експерт»
ФОП «Чубенко Д. В.»
ПП «Енергомакс»
ТОВ «Аналітичноконсалтинговий центр
«Епрайзер»
ТОВ «Експерт»

м. Київ, пл. Вокзальна (Привокзальна), 1
Нежитлове приміщення
17,2 м. Київ, Кловський узвіз, 13а ТОВ «Експерт»
Нежитлове приміщення
1 513,3 м. Київ, вул. Кільцева дорога, 4 ФОП Шульга О. М.
Нежитлове приміщення
32,0 м. Київ, Столичне шосе, 19
ТОВ «Аналітичноконсалтинговий центр
«Епрайзер»
Частина нежитлового приміщення 5,0 м. Київ, просп. Перемоги, 14 ТОВ «Майнекс»
Нежитлове приміщення
85,3 м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 ФОП Чебаков О. І.
Нежитлове приміщення
196,7 м. Київ, вул. Червоноармійська ПП «Енергомакс»
(Велика Васильківська), 55

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 13.11.2014
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлового приміщення (поз.
1-12) загальною площею 10,48 м2 ( у т. ч. 2,08 м2 – площа спільного користування) на першому поверсі навчального корпусу, що перебуває
на балансі державного навчального закладу «Підволочиський професійний ліцей», за адресою: вул. Д. Галицького, 106, смт Підволочиськ,
Тернопільська обл. визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа».
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності, що відбувся 13.11.2014
Вбудоване приміщення площею 21,0 м 2 на першому поверсі
адмінбудівлі, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Хмельницькій області, за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв
Майдану, 36. Конкурсною комісією прийнято рішення про укладення
договору з переможцем конкурсу – ПП «Екорт».
Вбудоване приміщення площею 9,1 м 2 на першому поверсі
адмінбудівлі, що перебуває на балансі Служби автомобільних доріг у
Хмельницькій області, за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи,
77. Конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору з
переможцем конкурсу – ПП «ТЗК-Експерт».
Вбудоване приміщення площею 1,1 м2 (частина вестибуля), що перебуває на балансі Державного навчального закладу «Вище професійне училище № 11 м. Хмельницького», за адресою: м. Хмельницький,
вул. Тернопільська, 15/2. Конкурсною комісією прийнято рішення про
укладення договору з переможцем конкурсу – ФОП Лісовою Т. В.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
Конкурс відбувся 06.11.2014.
№
Назва об’єкта оцінки
з/п
1 Частина приміщень
в одноповерховій
адміністративновиробничій будівлі
2 Частина приміщення
другого поверху
чотириповерхової
адмінбудівлі

Пло- Адреса об’єкта
Балансоутримувач
ща, м2
оцінки
127,31 м. Черкаси, ЧДЖПП «Житлосервіс»
вул. В. Чорновола, 257
23,4 м. Черкаси,
бульв. Шевченка, 205

Дата
Переможець
оцінки конкурсу – СОД
31.08.14 ФОП Гребченко М. П.

ДП «Черкаський держав- 30.09.14 ТБ АПК ЦО
ний науково-дослідний інУкраїни
ститут техніко-економічної
інформації в хімічній промисловості»

Конкурс відбувся 13.11.2014.
№
Пло- Адреса об’єкта
Назва об’єкта оцінки
з/п
ща, м2
оцінки
1 Нежитлове примі23,94 Черкаська
щення перукарні
обл., м. Канів,
вул. Леніна, 181
2 Нежитлове примі30,98 Черкаська
щення стоматологічобл., м. Канів,
ного кабінету
вул. Леніна,181
3 Частина приміщень
3,0 м. Черкаси,
на четвертому та
вул. Крилосьомому поверхах
ва, 51
4 Частина нежитло14,0 Черкаська
вого приміщення на
обл., м. Умань,
першому поверсі
вул. Інтернаціогуртожитку № 4
нальна, 2
5 Частина приміщення 6,0 Черкаська обл.,
на першому поверсі
м. Кам’янка,
Кам’янського ВДАІ
вул. ШевченУМВС України в Черка, 16б
каській області

Дата
Переможець
оцінки конкурсу – СОД
Державний навчальний 31.10.14 ТБ АПК ЦО
заклад «Канівське вище
України
професійне училище»
Державний навчальний 31.10.14 ТБ АПК ЦО
заклад «Канівське вище
України
професійне училище»
Черкаський національ- 31.10.14 КТ «АЕО
ний університет
«Фатум-М»
ім. Б. Хмельницького
Зинович Н. М.
Уманський національний 31.10.14 ПП Борейуніверситет садівництва
ко В. А.
Балансоутримувач

Управління Державної 31.10.14 ФОП Гребченавтомобільної інспекції
ко М. П.
УМВС України в Черкаській області

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
майна, що відбувся 13.11.2014
Відповідно до п. 3.2. Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності ухвалено рішення про укладення договору на проведення незалежної оцінки майна, а саме:
вбудованих приміщень першого поверху будівлі навчального корпусу (літ. Б) загальною площею 171,6 м2, у т. ч.: аптека (1а-1) – 48,3 м2,
коридор (1а-2) – 33,0 м2, вмивальня (1а-3) – 2,4 м2, вбиральня (1а-4) –
1,2 м2, приміщення (1а-5) – 9,9 м2, тамбур (1а-6) – 2,5 м2, приміщення
(1а-7) – 16,7 м2, приміщення (1а-8) – 13,4 м2, комора (1а-9) – 2,4 м2,
приміщення (1а-10) – 12,2 м2, приміщення (1а-11) – 8,0 м2, приміщення (1а-12) – 21,6 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. Чорноморська, 17а,
що перебувають на балансі Буковинського державного медичного
університету;
приміщень першого поверху будівлі навчального корпусу № 1
(літ. А) загальною площею 88,7 м2, у т. ч. приміщення: (1-5) – 63,5 м2,
(1-6) – 11,2 м2, (1-7) – 14,0 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. Університетська, 28, що перебувають на балансі Чернівецького національного
університету ім. Ю. Федьковича, з метою продовження термінів дії
договорів оренди з Чернівецькою філією ДП ДНДПВІ «НДІпроектреконструкція».
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди, що відбувся 19.11.2014
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – нежитлового
приміщення на першому поверсі адмінбудівлі площею 25,5 м2, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Чернігівській
області, за адресою: м. Мена, вул. Жовтнева, 7 визнано ТОВ «Центр
нерухомості».
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – нежитлового приміщення на 3-му поверсі адмінбудівлі площею 23,4 м2, що перебуває
на балансі Головного управління статистики у Чернігівській області, за
адресою: м. Ніжин, вул. Богуна, 8 визнано ПП «Аксіома».
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – частини нежитлового
приміщення 2-го поверху будинку зв’язку площею 9,9 м2, що перебуває на балансі Відокремленого підрозділу ДТГО ПЗЗ Ніжинська дистанція сигналізації та зв’язку, за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин,
пров. Урожайний, 8а визнано ПП «Аксіома».
4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – будівлі складу площею
330,0 м2, що перебуває на балансі ДП «Холминське лісове господарство», за адресою: 15331, Чернігівська обл., смт Холми, вул. Гагаріна,
3 визнано ПП «Десна-Експерт-М».
5. По об’єкту оренди – нежитловому приміщенню будівлі відділення поштового зв’язку площею 17,0 м2, що перебуває на балансі Чернігівської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: м. Чернігів, вул. 50
років СРСР, 8 єдиному учаснику конкурсу – ПП «Десна-Експерт-М»
було запропоновано укласти з регіональним відділенням договір на
проведення оцінки.
6. По об’єкту оренди – нежитлових приміщеннях одноповерхової
будівлі відділення поштового зв’язку, яка є вбудовано-прибудованою
до дев’ятиповерхового житлового будинку, площею 111,7 м2, що перебуває на балансі Чернігівської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою:
м. Чернігів, вул. 1 Травня, 157 єдиному учаснику конкурсу – ПП «ДеснаЕксперт-М» було запропоновано укласти з регіональним відділенням
договір на проведення оцінки.
7. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – частини даху будівлі учбового корпусу № 11 площею 10,0 м2, що перебуває на балансі
Чернігівського національного технологічного університету, за адресою:
м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1 визнано ПП «Аксіома».
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди, що відбувся 14.11.2014
№
ПлоНазва об’єкта оцінки
Адреса об’єкта оцінки
з/п
ща, м2
1 Нежитлове приміщення 888,4 м. Київ, вул. Л. Толстого, 9
2 Нежитлове приміщення 591,9 м. Київ, вул. Велика Васильківська, 55
3 Нежитлове приміщення 771,6 м. Київ, вул. Велика Васильківська, 55
4 Нежитлове приміщення 52,2 м. Київ, просп. Перемоги, 14
5 Нежитлове приміщення
6 Нежитлове приміщення
7 Нежитлове приміщення
8 Нежитлове приміщення
9 Нежитлове приміщення
10 Частина нежитлового
приміщення
11 Нежитлове приміщення
12 Частина нежитлового
приміщення
13 Частина нежитлового
приміщення
14 Частина нежитлового
приміщення

31,0 м. Київ, вул. В. Чорновола, 24
151,1 м. Київ, вул. С. Петлюри, 27
23,7 м. Київ, вул. ДовнарЗапольського, 8
51,0 м. Київ, просп. Перемоги, 37л
37,3 м. Київ, вул. Бердичівська, 1
8,0

м. Київ, вул. Космічна, 8а

47,0 м. Київ, вул. Гарматна, 10
2,0 м. Київ, вул. Академіка Глушкова, 4д
2,0 м. Київ, вул. Академіка Глушкова, 2
2,0 м. Київ, вул. Г. Кирпи, 2

Переможець конкурсу – СОД
ТОВ «Ріал Епрейз»
ФОП Чебаков О. І.
ПП «Гарант-Експерт»
ТОВ «Український фінансовоінвестиційний союз»
ПП «Гарант-Експерт»
ПП «Енергомакс»
ТОВ «Аналітично-консалтинговий
центр «Епрайзер»
ТОВ «РЕНОМЕ ГРУП»
ТОВ «Українські інноваційні консультанти»
ФОП «Чубенко Д. В.»
ФОП Чебаков О. І.
СПД Чайка С. О.
ФОП Гундарева А. О.
ФОП Острик Т. В.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
державного майна, що відбувся 20.11.2014
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки:
частини будівлі ДІО (приміщення № 16-21, № 31) площею 551,7 м2
за адресою: 45400, Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Шахтарська,
53 визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Волинь-експерт»;
частини адміністративної будівлі поштового зв’язку літера А-3 площею 78,5 м2 за адресою: 45500, Волинська обл., смт Локачі, вул. Миру,
26 визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Волинь-експерт»;
частини адміністративної будівлі «А-9» площею 10,8 м2 за адресою:
43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 12 визнано суб’єкта
оціночної діяльності – ТОВ «Волинь-експерт».
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до здійснення незалежної
оцінки майна, що відбувся 20.11.2014
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
здійснення незалежної оцінки майна визнано:
ПП «Бюро незалежних оцінок» (м. Житомир, пров. 3-й Транзитний,
31) по об’єктах:
нежитловому приміщенню площею 49,4 м2 на першому поверсі в
2-поверховій будівлі, що перебуває на балансі Головного управління
статистики у Житомирській області, за адресою: Житомирська обл.,
м. Бердичів, вул. Європейська, 19/10;
нежитлових приміщеннях площею 66,0 м2 на цокольному поверсі
гуртожитку, що перебуває на балансі Бердичівського коледжу промисловості, економіки та права, за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Свердлова, 48;
нежитловому приміщенню площею 5,6 м2 в одноповерховій прибудові до 2-поверхової будівлі, що перебуває на балансі Головного
управління статистики у Житомирській області, за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Європейська, 19/10;
ПП «Експерт-Сервіс-Консалт» (м. Житомир, вул. Довженка, 39, кв.
184) по об’єктах:
автомобільній стоянці площею 2 404,0 м2 , що перебуває на балансі
Центру професійно-технічної освіти м. Житомир, за адресою: м. Житомир, вул. Селецька, 5;
нежитлових приміщеннях площею 37,0 м2 на 2-му поверсі адмінбудівлі, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України у Червоноармійському районі Житомирської
області, за адресою: Житомирська обл., смт Червоноармійськ,
вул. Леніна, 111;
ФОП Селюка Михайла Олексійовича (м. Коростень, вул. Кірова, 63,
кв. 4) по об’єкту – частині нежитлового приміщення холу площею 12,0 м2
на першому поверсі адміністративної будівлі, що перебуває на балансі
Головного управління статистики у Житомирській області, за адресою:
Житомирська обл., м. Коростень, вул. Коротуна, 1;
ФОП Керову Наталю Анатолівну (м. Житомир, вул. Котовського, 60,
кв.11) по об’єкту – нежитлових приміщеннях площею 36,8 м2 у будівлі
колишньої солдатської їдальні, що перебуває на балансі НовоградВолинської районної державної адміністрації Житомирської області,
за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Ушакова, 46;
Житомирську торгово-промислову палату (м. Житомир, вул. Гагаріна, 24) по об’єкту – частині нежитлового приміщення площею
5,0 м2 на технічному поверсі гуртожитку, що перебуває на балансі
Житомирського технологічного колледжу, за адресою: м. Житомир,
вул. Котовського, 19.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки
конкурcу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки майна,
що відбувся 20.11.2014
Для проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності:
вбудованого приміщення (поз. 9) площею 12,6 м2 першого поверху
адмінбудинку літ. А, місцезнаходження об’єкта: Великоберезнянський
р-н, смт Великий Березний, вул. Шевченка, 26, переможцем конкурсу
визнано СОД – ФОП Кіян Т. П.;
частини майданчика з асфальтобетонним покриттям загальною
площею 9,0 м 2, місцезнаходження об’єкта: м. Ужгород, вул. Загорська, 10а, переможцем конкурсу визнано СОД – ПП «ЕкспертЦентр»;
вбудованого приміщення (поз. 23) площею 28,9 м2 на другому
поверсі адмінбудинку Хустського районного відділу статистики, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Хуст, вул. І. Франка, 6,
переможцем конкурсу визнано СОД – ТОВ «Ріалті-О».
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
Конкурс відбувся 13.11.2014.
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
переможцями визнано:
ПП «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди:
частини даху будівлі головного корпусу (літ. А-2) загальною площею
100,0 м2, що перебуває на балансі Державної установи «Запорізький
обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України», за адресою: м. Енергодар, вул. Комсомольська, 16;
ПП «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди:
окремо розташованих споруд виробничого призначення, які не увійшли до статутного фонду ВАТ «Запоріжбуд», а саме: складу цементу
(літ. Л) загальною площею 187,7 м2; навісу (літ. Л’) за адресою: м. Запоріжжя, Південне шосе, 77а;
ПП «Оціночна фірма «Аналітик» на виконання робіт з оцінки об’єкта
оренди: нежитлового приміщення № 13 першого поверху адміністративної будівлі (літ. А) загальною площею 20,6 м2, що перебуває на
балансі Запорізької дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: м. Приморськ, вул. Кірова, 80;
ФОП Перевая Володимира Сергійовича на виконання робіт з оцінки
об’єкта оренди: групи об’єктів експлуатаційного участка № 2, а саме:
вбудованих у перший поверх побутового будинку, реєстровий номер
36415218.5.АААБЖЖ202, нежитлових приміщень (літ. А; приміщення з
1 до 4 включно) площею 39,6 м2; вбудованих у перший поверх будівлі
складу, реєстровий номер 36415218.5.АААБЖЖ201, нежитлових приміщень (літ. Б; приміщення з 1 до 4 включно) площею 152,9 м2; вбиральні
(літ. В), реєстровий номер 36415218.5.ОРХРМБ007; паркану № 1; воріт № 2; замощення І загальною площею 192,5 м2, що перебувають на
балансі Запорізького міжрайонного управління водного господарства
Запорізького обласного управління водних ресурсів, за адресою: Запорізька обл., с. Лукашеве, вул. Перспективна, 1а;
ФОП Жуган Віру Станіславівну на виконання робіт з оцінки об’єкта
оренди: вбудованого в перший поверх будівлі (літ. Н-1) нежитлового
приміщення № 14 площею 32,1 м2 та частини приміщення № 13 площею 39,9 м2, загальною площею 72,0 м2, що перебувають на балансі
ДП «Мелітопольський завод «Гідромаш», за адресою: м. Мелітополь,
вул. Дзержинського, 191;
ТОВ «Національна експертно-правова группа» на виконання робіт з
оцінки об’єкта оренди: нежитлового приміщення, вбудованого в п’ятий
поверх адміністративної будівлі (літ. А-5, кімн. 238), площею 35,8 м2
та частини даху адміністративної будівлі (літ. А-5) площею 15,0 м2, що
перебувають на балансі Запорізького обласного управління водних
ресурсів, за адресою: м. Запоріжжя, просп. Леніна, 105;
ФОП Башірову Ларису Олексіївну на виконання робіт з оцінки
об’єкта оренди: нежитлових приміщень з № 61 до № 64 включно, з № 66
до № 69 включно першого поверху триповерхової будівлі палацу культури (літ. А-3) загальною площею 70,2 м2, що перебувають на балансі
ПАТ «Запоріжвогнетрив» та не увійшли до його статутного фонду, за
адресою: м. Запоріжжя, вул. Лізи Чайкіної, 53;
ФОП Таран Марину Анатоліївну на виконання робіт з оцінки об’єкта
оренди: частини нежитлового приміщення № 67 (зал очікування) площею 2,0 м2 першого поверху будівлі вокзалу Запоріжжя-1 (літ. А-3),
що перебуває на балансі державного підприємства «Придніпровська
залізниця», за адресою: м. Запоріжжя, просп. Леніна, 6г;
ФОП Перевая Володимира Сергійовича на виконання робіт з оцінки
об’єкта оренди: частини нежитлового приміщення № 8 (частина стіни)
загальною площею 2,0 м2, що перебуває на балансі Дніпропетровського
регіонального структурного підрозділу державного підприємства
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обслуговування повітряного руху України, за адресою: м. Запоріжжя,
вул. Блакитна, 4.
Конкурс відбувся 20.11.2014.
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
переможцями визнано:
ФОП Таран Марину Анатоліївну на виконання робіт з оцінки об’єкта
оренди: нежитлових приміщень третього поверху будівлі з № 221 до
№ 244 включно, з № 246 до № 258 включно та сходової клітки третього
поверху будівлі № 245 площею 17,4 м2, загальною площею 555,2 м2;
сходової клітки другого поверху будівлі № 166 площею 17,2 м2; сходової клітки першого поверху будівлі № 105 площею 17,4 м2; приміщення
коридору № 83 площею 2,1 м2 та сходової клітки площею 14,8 м2 цокольного поверху будівлі; нежитлових приміщень четвертого поверху
будівлі з № 287 до № 291 включно, загальною площею 372,9 м2, що
перебувають на балансі державного підприємства «Державний проектний інститут «Запоріжцивільпроект», за адресою: 69095, м. Запоріжжя, пл. Пушкіна, 4;
ПП «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: частини даху будівлі пожежного депо (літ. А-4) загальною площею 80,0 м2,
що перебуває на балансі Головного управління державної служби
України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області, за адресою:
м. Запоріжжя, вул. Грязнова, 65;
ФОП Башірову Ларису Олексіївну на виконання робіт з оцінки
об’єкта оренди: будівлі Б загальною площею 15, 5 м2; будівлі В; будівлі Е; паркану № 1, 3; воріт № 2, 4, 5, 6; підпірних стін № 8, 12; басейну
№ 13; замощення асфальто-бетонного I загальною площею 1 247,7 м2,
що перебувають на балансі ГУМВС України в Запорізькій області, за
адресою: м. Запоріжжя, вул. Будинок відпочинку (о. Хортиця), 40а;
ПП «Оціночна фірма «Аналітик» на виконання робіт з оцінки об’єкта
оренди: частини даху будівлі гуртожитку (літ. А-9) площею 30,0 м2,
що перебуває на балансі державного навчального закладу «Дніпроруднінський професійний ліцей», за адресою: м. Дніпрорудне, просп.
Ентузіастів, 15;
ФОП Таран Марину Анатоліївну на виконання робіт з оцінки об’єкта
оренди: частини замощення на ЦОП загальною площею 37,5 м2, реєстровий номер 21560045.800.ЛЧЖПУВ253, що перебуває на балансі Запорізької дирекції Українського державного підприємства
поштового зв’язку «Укрпошта», за адресою: м. Запоріжжя, просп.
Леніна, 6б;
ПП «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди:
частини стіни приміщення ІІІ площею 1,5 м2 першого поверху будівлі
літ. А-5 за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, просп. 50-річчя
Перемоги, 22; частини стіни приміщення І площею 1,5 м2 другого
поверху будівлі літ. А-5 за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь,
просп. 50-річчя Перемоги, 22; частини стіни приміщення І площею
1,5 м2 третього поверху будівлі літ. А-5 за адресою: Запорізька обл.,
м. Мелітополь, просп. 50-річчя Перемоги, 22; частини стіни приміщення І площею 1,5 м2 четвертого поверху будівлі літ. А-5 за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, просп. 50-річчя Перемоги, 22; частини
стіни приміщення І площею 1,5 м2 п’ятого поверху будівлі літ. А-5 за
адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, просп. 50-річчя Перемоги,
22; частини стіни приміщення площею 1,5 м2 технічного поверху будівлі літ. А-9 за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, просп. 50-річчя
Перемоги, 22в, що перебувають на балансі Таврійського державного
агротехнологічного університету;
ПП «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди:
частини стіни приміщення ІІІ площею 1,5 м2 першого поверху будівлі
літ. А-5 за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, просп. 50-річчя
Перемоги, 22; частини стіни приміщення І площею 1,5 м2 другого
поверху будівлі літ. А-5 за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь,
просп. 50-річчя Перемоги, 22; частини стіни приміщення І площею
1,5 м2 третього поверху будівлі літ. А-5 за адресою: Запорізька обл.,
м. Мелітополь, просп. 50-річчя Перемоги, 22; частини стіни приміщення І площею 1,5 м2 четвертого поверху будівлі літ. А-5 за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, просп. 50-річчя Перемоги, 22; частини
стіни приміщення І площею 1,5 м2 п’ятого поверху будівлі літ. А-5 за
адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, просп. 50-річчя Перемоги,
22; частини стіни приміщення ІІІ площею 1,5 м2 першого поверху будівлі
літ. А-4 за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, просп. Б. Хмельницького, 56; частини стіни приміщення ІІ площею 1,5 м2 другого поверху будівлі літ. А-4 за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь,
просп. Б. Хмельницького, 56; частини стіни приміщення ІІІ площею
1,5 м2 третього поверху будівлі літ. А-4 за адресою: Запорізька обл.,
м. Мелітополь, просп. Б. Хмельницького, 56; частини стіни приміщення ІІІ площею 1,5 м2 четвертого поверху будівлі літ. А-4 за адресою:
Запорізька обл., м. Мелітополь, просп. Б. Хмельницького, 56; частини
стіни приміщення площею 1,5 м2 технічного поверху будівлі літ. А-4 за
адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, просп. Б. Хмельницького, 56;
частини стіни приміщення площею 1,5 м2 технічного поверху будівлі
літ. А-9 за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, просп. 50-річчя

Перемоги, 22в, що перебувають на балансі «Таврійського державного
агротехнологічного університету».
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди, що відбувся 20.11.2014
1. Нежитлове приміщення – їдальня загальною площею 1 299,2 м2
за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Садова, 94, що перебуває на
балансі ПАТ «Ірпіньмаш». Переможець конкурсу – ТОВ «Аналітичноконсалтинговий центр «Епрайзер».
2. Нежитлове приміщення загальною площею 67,0 м2 за адресою:
Київська обл., смт Немішаєве, вул. Залізнична, 14, що перебуває
на балансі УДППЗ «Укрпошта». Переможець конкурсу – ТОВ «САБО
КОНСАЛТИНГ».
3. Нежитлове приміщення загальною площею 22,6 м2 за адресою:
Київська обл., смт Бородянка, вул. Привокзальна, 6, що перебуває
на балансі УДППЗ «Укрпошта». Переможець конкурсу – ФОП Чебаков О. І.
4. Частина технологічних приміщень лінійно-апаратних залів ПС-330
кВ «Північна» загальною площею 0,98 м2 за адресою: Київська обл.,
Вишгородський р-н, с/р Новопетрівська, що перебуває на балансі
Відокремлений підрозділ «Київські магістральні електричні мережі» ДП
«НЕК «Укренерго». Переможець конкурсу – ПП «Енергомакс».
5. Частина технологічних приміщень лінійно-апаратних залів ПС330 кВ «Новокиївська» загальною площею 1,282 м2 за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Хотів, вул. Енергетиків, 1, що
перебуває на балансі Відокремлений підрозділ «Київські магістральні
електричні мережі» ДП «НЕК «Укренерго». Переможець конкурсу – ТОВ
«Українські інноваційні консультанти».
6. Частина технологічних приміщень лінійно-апаратних залів ПС330 кВ «Броварська» загальною площею 0,396 м2 за адресою: Київська
обл., Броварський р-н, с. Красилівка, вул. Димерська, 16, що перебуває
на балансі Відокремлений підрозділ «Київські магістральні електричні
мережі» ДП «НЕК «Укренерго». Переможець конкурсу – ТОВ «Українські
інноваційні консультанти».
7. Частина технологічних приміщень лінійно-апаратних залів ПС-330
кВ «Білоцерківська» загальною площею 0,792 м2 за адресою: Київська
обл., Білоцерківський р-н, с. Томілівка, вул. Узинська, 10, що перебуває
на балансі Відокремлений підрозділ «Київські магістральні електричні
мережі» ДП «НЕК «Укренерго». Переможець конкурсу – ТОВ «Українські
інноваційні консультанти».
8. Нежитлові приміщення павільйону загальною площею 26,3 м2 за
адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Кутузова, 77, що перебувають
на балансі ДП «Київське облплемпідприємство». Переможець конкурсу – ПП «Експерт – Аналітик».
9. Приміщення речового складу площею 134,0 м2 та офісне приміщення площею 12,0 м2 за адресою: Київська обл., смт Гостомель,
вул. Мирна, 3, що перебувають на балансі Бучанської виправної колонії. Переможець конкурсу – ФОП Кравцова Л. І.
10. Нежитлове приміщення загальною площею 19,6 м2 за адресою:
Київська обл., м. Тетіїв, вул. Цвіткова, 6, що перебуває на балансі Київської обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта». Переможець конкурсу –
ТОВ «Український фондовий центр».
11. Нежитлове приміщення загальною площею 33,52 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, аеропорт-7, що перебуває на балансі
ДП «Зал офіційних делегацій». Переможець конкурсу – ПП «Бізнесконсалтинг».
12. Частина нежитлового приміщення підсилюючого пункту станції
Васильків-1 загальною площею 1,0 м2 за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, смт Калинівка, вул. Залізнична, 48, що перебуває на
балансі Київського будівельно-монтажного експлуатаційного управління №1 ДТГО «Південно-Західної залізниці». Переможець конкурсу – ФОП Мазур В. О.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта державної
власності групи А, що підлягає приватизації шляхом
продажу на аукціоні, що відбувся 20.11.2014
Об’єкт державної власності – окреме індивідуально визначене
майно – підвищена залізнична колія (залізничний тупик) при ст. Яготин
Південно-Західної залізниці, що примикає стрілочним переводом № 85
до колії № 33 довжиною 497,2 м від ПК 0+14,05 до упору ПК + 497,2, за
адресою: Київська обл., м. Яготин, ст. Яготин Південно-Західної залізниці, що перебуває на балансі ПрАТ «Будівельно-монтажне управління
№ 10». Переможець конкурсу – ТОВ «Стоун Брідж».

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

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ НА ПРАВО ОРЕНДИ МАЙНА
ІНФОРМАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ВІДДІЛЕНЬ ФДМУ
Продовження. Початок підрубрики на стор. 11

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
z Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: будівля цеху
бортового харчування загальною площею 1 658,6 м2 та тверде
покриття (замощення) біля цеху бортового харчування загальною площею 1 943,9 м2, розташовані за адресою: Київська обл.,
м. Бориспіль, аеропорт «Бориспіль».
Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку майна
на 31 травня 2014 року становить 44 565 050,00 грн.
Цільове використання об’єкта: розміщення виробничих та офісних
приміщень.
Орендна ставка: пункт 29 згідно з Додатком 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня
1995 року № 786 (зі змінами), – 15 %.
Стартова орендна плата за базовий місяць розрахунку – травень 2014 року становить 557 063,13 грн. без урахування ПДВ.
Строк оренди: два роки одинадцять місяців.
Конкурс буде проведено 17 січня 2015 року об 11.00 за адресою: 01133, м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26, РВ ФДМУ по Київській області (реєстрація учасників буде проведена в кабінеті
№ 718).
Основні умови конкурсу:
1. Наявність укладених попередніх договорів, термін дії яких не менше 3 (трьох) років, з авіакомпаніями, які здійснюють рейси з/до аеропорту «Бориспіль», на постачання бортового харчування, в обсягах не
менше ніж 5 000 порцій на добу (з документальним підтвердженням).
2. Відсутність у компанії – учасника конкурсу заборгованості перед
Державним бюджетом України, у тому числі з орендної плати (з документальним підтвердженням).

Над номером працювали:
О. В. ЦАРУЛІЦА
(видавнича підготовка)

В. О. МАЛЮКІНА
(дополіграфічна підготовка)
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3. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно
із зазначеним у публікації.
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта.
6. Компенсація переможцем конкурсу витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди.
Для участі в конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі
матеріали:
1. Заяву про участь у конкурсі.
2. Пропозиції щодо виконання оголошених та встановлених законодавством умов конкурсу та їх документальне підтвердження, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником
конкурсу в день проведення конкурсу.
3. Інформацію про засоби зв’язку з ним.
4. Відомості про претендента:
для юридичних осіб: документи, що посвідчують повноваження
представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові
результати претендента з урахуванням дебіторської та кредиторської
заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичних осіб: копію документа, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність у випадку здійснення функцій
представництва; завірену належним чином копію виписки або витягу
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларації про доходи або
звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника
єдиного податку.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються в РВ ФДМУ по Київській області у конвертах з надписом «На конкурс»
з відбитком печатки претендента, назви, площі та місцезнаходження
об’єкта оренди за адресою: 01133, м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26,
кімн. 732, щодня з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45.
Кінцевий термін прийняття пропозицій від претендентів – 13 січня
2015 року включно.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати
у відділі орендних відносин РВ ФДМУ по Київській області за телефоном (044) 200-25-26.

Віддруковано:
ТОВ «Поліпрінт»,
вул. Лугова, 1а,
м. Київ, 04074
Загальний тираж 5 000

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 ііз зазначенням
номера й дати видачі дозволу.
Зам. 4125
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