Додаток до «державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

№ 15 (931)
Засновано у вересні 1993 року

Продаж об’єктів групи А

У номері

Управління приватизації об’єктів груп А, Д та Ж, т. 280-42-34

ФДМУ повідомляє

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
Волинська ОБЛАСТЬ

Інформація про роботу Фонду державного
майна України та хід виконання
Державної програми приватизації
у січні 2016 року...........................................

2

Помісячні графіки підготовки об’єктів
груп В, Г до продажу в 2016 році
Управлінням реформування власності
Фонду державного майна України.............

2

Помісячні графіки підготовки об’єктів
груп В, Г до продажу в 2016 році
регіональними відділеннями Фонду
державного майна України........................

2

Оренда
Оголошення про намір передати
державне майно в оренду............................

6

Оголошення про проведення конкурсів
на право оренди майна
Інформація регіональних
відділень ФДМУ.................................................

7

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

Додаток виходить щопонеділка та щосереди

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

триває передплата на офіційне
видання ФДМУ на 2016 рік

«Державний інформаційний бюлетень
про приватизацію»
з додатком – газетою

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

Необхідні дані Ви знайдете в Каталозі видань України
на 2016 рік, с. 103
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Комплект у складі:
журналу «Державний інформаційний бюлетень про приватизацію» (укр.). Законодавчі, нормативно-
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на рік

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

Окреме індивідуально визначене майно – приміщення трансформатора селища ТМ-630 (з трансформатором) загальною площею 25,5 м2
за адресою: 45700, Волинська обл., Горохівський р-н, смт Мар’янівка,
вул. Незалежності, 13, корп. Ї-1. Приватизовано юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні, за 78 990,00 грн,
у т. ч. ПДВ – 13 165,33 грн.
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Конкурси з відбору
суб’єктів оціночної
діяльності.............................. 3, 8

Індекс та назва видання

22 лютого 2016 р.

121,33 242,66 485,32
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на тиждень

Телефон редакції (044) 200-33-77.

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

ІНФОРМАЦIЯ
про повторний продаж за конкурсом з відкритістю
пропонування ціни за принципом аукціону єдиного
майнового комплексу державного підприємства
«Спеціальне конструкторсько-технологічне
бюро «Калькулятор»
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро «Калькулятор».
Код за ЄДРПОУ 13752995.
Місцезнаходження об’єкта: 27500, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Обсерваторна, 3г.
Види діяльності: виконання науково-дослідних робіт, дослідноконструкторські роботи в галузях розробки виробів зі скловолокна,
радіаторів і котлів центрального опалення, товарів народного споживання.
Відомості про об’єкт: до складу єдиного майнового комплексу входять: окремо розташована двоповерхова будівля з одноповерховою
прибудовою загальною площею приміщень 1 744,1 м2; обладнання,
устаткування (станки, верстати, стелажі, кульмани тощо) – 132 одиниці та інше майно.
Відомості про земельну ділянку: у постійному користуванні перебуває земельна ділянка площею 2 884,57 м2 за цільовим призначенням – обслуговування виробничої будівлі.
Кількість та склад робочих місць: станом на 30.09.2015 кількість робочих місць за штатним розписом – 10 осіб (начальник – 1, заступник
начальника – 1, головний бухгалтер – 1, начальник виробництва – 1,
енергетик – 1, комірник – 1, слюсар – 2, пайщик – 1, маркувальник –
1), фактична чисельність працюючих – 5 осіб (енергетик – 1, головний
бухгалтер – 1, начальник виробництва – 1, слюсар – 1, пайщик – 1).
Основні показники діяльності підприємства станом на 30.09.2015:
дебіторська заборгованість – 34,8 тис. грн, кредиторська заборгованість – 0,00 тис. грн; чистий збиток – 6,4 тис. грн; баланс активів
і пасивів: 2012 рік – 19,1 тис. грн, 2013 рік – 352,4 тис. грн, 2014 рік –
318,4 тис. грн.
Обсяг виробленої продукції станом на 30.09.2015 – 129,4 тис. грн.
Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне
середовище не здійснюються.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 543 866,00 грн, ПДВ –
108 773,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 652 639,20 грн.
Умови продажу:
збереження основних видів діяльності підприємства, а саме: виконання науково-дослідних робіт, дослідно-конструкторські роботи в
галузях розробки виробів зі скловолокна, радіаторів і котлів центрального опалення, товарів народного споживання та інших протягом п’яти
років з дати укладення договору купівлі-продажу; збереження кількості
робочих місць, яка була на момент укладення договору купівлі-продажу;

офіційне видання Фонду
державного майна України
недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи покупця
протягом 6 місяців від дня переходу до нього права власності (за винятком звільнень на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю
України (КЗпПУ) або вчинення працівником дій, за які законодавством
передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті
41 КЗпПУ); недопущення появи простроченої кредиторської заборгованості, у тому числі з виплати заробітної плати; погашення кредиторської
заборгованості підприємства, що виникла на дату підписання договору
купівлі-продажу, здійснити протягом 6 місяців з дня підписання договору
купівлі-продажу; забезпечення створення безпечних, нешкідливих умов
праці та дотримання санітарних норм, правил протипожежної безпеки
згідно з чинним законодавством України; забезпечення соціальних гарантій працівникам згідно з вимогами трудового законодавства; забезпечення утримання прилеглої території у належному санітарному стані;
забезпечення дотримання вимог природоохоронного законодавства;
питання землекористування вирішується покупцем після укладення
договору купівлі-продажу в установленому законодавством порядку;
покупець зобов’язаний надавати РВ ФДМУ по Кіровоградській області
необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов
договору купівлі-продажу та не перешкоджати у здійсненні контролю
за виконанням умов договору купівлі-продажу; подальше відчуження
об’єкта приватизації та/або передача його в заставу до повного виконання зобов’язань за договором купівлі-продажу здійснюється виключно за згодою РВ ФДМУ по Кіровоградській області, яка надається
відповідно до порядку, встановленого Фондом державного майна України та законодавством України, із збереженням для нового власника
зобов’язань покупця за договором купівлі-продажу, які не виконані на
момент відчуження.
Бажаючі взяти участь у конкурсі подають до державних органів
приватизації за місцезнаходженням об’єкта, що підлягає приватизації, такі документи:
а) заяву про приватизацію в порядку та за формою, що встановлені
наказом Фонду державного майна України від 02.04.2012 № 437;
б) бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування післяприватизаційного розвитку об’єкта, який повинен включати: найменування і місцезнаходження об’єкта, відомості про учасника конкурсу, зобов’язання
щодо виконання умов конкурсу;
в) конкурсну пропозицію ціни (у запечатаному непрозорому конверті).
Бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування післяприватизаційного розвитку об’єкта може містити додаткові зобов’язання учасника
конкурсу щодо подальшої експлуатації об’єкта.
Продаж об’єкта здійснюється за грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№ 37184500900021, код 13747462, ГУДКСУ у Кiровоградськiй областi,
МФО 823016, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровоградській області.
Грошові кошти у розмірі 65 263,92 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться на рахунок № 37319062002681, Державна
казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, податковий номер
13747462, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровограській області.
Конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відбудеться 17 березня 2016 року о 10.00 за адресою:
25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, РВ ФДМУ по Кіровоградській області.
Кінцевий термін приймання заяв – 9 березня 2016 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його знаходження, в
робочі дні отримати додаткову інформацію в РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн.
706, тел. 33-25-79.
Служба з організації та проведення конкурсу: РВ ФДМУ по Кіровоградській області, адреса: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн.
706, тел. 33-25-79.

КОНКУРСИ З ВІДБОРУ розробників документації із землеустрою
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення 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 та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку, отримання позитивного висновку
державної експертизи документації із землеустрою (у разі необхідності
її проведення), отримання витягу з Державного земельного кадастру
про земельну ділянку, підготовка інших матеріалів та документів, необхідних для продажу земельної ділянки.
Дані про об’єкт землеустрою: незавершене будівництво будинку
для вчителів № 47 за адресою: Черкаська обл., Золотоніський р-н,
с. Привітне, вул. Леніна, 10.
Об’єкт – двоповерхова цегляна будівля з підвалом на два під’їзди.
Будинок на вісім квартир; двері, вікна, балкони відсутні.
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,045 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від
16.12.2015 № 1934 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації» та рішення Привітненської сільської ради Золотоніського району Черкаської області
від 27.01.2016 № 2.
Умови конкурсу: претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Черкаській області конкурсну документацію в
запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться
відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та
окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із земле
устрою (додаток 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців
робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011
№ 1420); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у
Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які
через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про
це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у
паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента –
юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність
претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про
його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт,
у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою,
яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має
надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення про конкурсний
відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ
від 29.09.2011 № 1420) для фізичних осіб – підприємців – претендентів
на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Останній день подання конкурсної документації – 23.03.2016.
Конкурс відбудеться 31.03.2016 о 10.30 у РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205.
Конкурсну документацію претенденти подають до канцелярії РВ
ФДМУ по Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка,
205, кімн. 410; телефон для довідок (0472) 37-26-61.
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фдму повідомляє
ІНФОРМАЦІЯ
про роботу Фонду державного майна України та хід виконання
Державної програми приватизації у січні 2016 року
Фонд державного майна України (далі – Фонд) у 2016 році продовжує
виконувати завдання з реалізації заходів, спрямованих на проведення приватизації державної власності відповідно до напрямів реформ, визначених
Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020», Коаліційною Угодою депутатських фракцій та Програмою діяльності Кабінету Міністрів України.
З цією метою Фондом здійснюється системна робота з удосконалення
та оновлення приватизаційного законодавства шляхом внесення комплексних змін до базового та спеціального законодавства з питань приватизації,
які дадуть змогу спростити приватизаційні процедури, підвищити рівень їх
прозорості, зняти зайві обмеження.
Так, до Верховної Ради України внесено розроблений Фондом проект
Закону України «Про внесення змін до деяких законів України» (реєстраційний номер 2319а від 09.07.2015). Зазначеним законопроектом, зокрема,
виключається норма про обов’язковий продаж на фондових біржах пакетів
акцій у розмірі 5 – 10 % статутного капіталу акціонерного товариства (АТ) до
проведення конкурсу, удосконалюється механізм залучення радників під час
приватизації, не допускаються до приватизації як покупці юридичні та фізичні
особи з держав, які визнані Верховною Радою України державою-агресором.
Доопрацьований Комітетом Верховної Ради України з питань економічної політики законопроект 2319а-д прийнято у першому читанні 28.01.2016.
Для спрощення механізму приватизації об’єктів незавершеного будівництва та забезпечення прозорості приватизації цих об’єктів Фондом підготовлено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України з питань приватизації та державної реєстрації прав на об’єкти
незавершеного будівництва». Законопроектом, зокрема, передбачено скасування вимоги щодо обов’язкового продажу об’єктів під розбирання разом із
земельними ділянками. Схвалений Кабінетом Міністрів України проект закону
подано на розгляд Верховної Ради України, який зареєстровано 09.11.2015
за № 3431. На засіданні Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики 09.12.2015 зазначений законопроект розглянуто та прийнято
рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу.
З метою створення умов для ефективної приватизації об’єктів державної власності агропромислового комплексу, здійснення їх конкурентного
продажу розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо скасування особливостей приватизації в агропромисловому комплексі)». Проект закону подано на розгляд Кабінету
Міністрів України.
Усі законодавчі зміни, які розробляються на сьогодні Фондом, мають
забезпечити виконання у повному обсязі завдань Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», Коаліційної Угоди депутатських фракцій, Програми
діяльності Кабінету Міністрів України.
З метою проведення прозорої та конкурентної приватизації постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 року № 271 (зі змінами
і доповненнями) затверджено перелік об’єктів державної власності, що
підлягають приватизації у 2015 – 2016 роках.
З метою організації продажу об’єктів у 2016 році Фондом затверджено
перелік об’єктів груп В, Г, які підлягають продажу в 2016 році, план-графік
виставлення об’єктів груп В, Г на продаж в 2016 році та перелік об’єктів
груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2016 році.
На виконання доручення Прем’єр-міністра України до пункту 12 розділу
«Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України
на 2016 рік» Фондом підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів
України «Про внесення змін у додатки 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів
України від 12 травня 2015 року № 271», яким пропонується оптимізувати
перелік об’єктів державної власності, які підлягають приватизації. Проект

Помісячні графіки
підготовки об’єктів груп В, Г до продажу в 2016 році
Управлінням реформування власності
Фонду державного майна України*

направлено на погодження до заінтересованих органів управління об’єктами
державної власності.
На виконання частини шостої статті 16 Закону України «Про приватизацію державного майна» з метою затвердження переліку об’єктів, державні
пакети акцій яких можуть бути запропоновані до продажу на аукціоні без
оголошення ціни, а також остаточного продажу державних пакетів акцій АТ,
які перебувають в управлінні Фонду, підготовлено проект розпорядження
Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку об’єктів, державні
пакети акцій яких можуть бути запропоновані до продажу на аукціоні без
оголошення ціни». Проект направлено до Міністерства юстиції України для
проведення правової експертизи.
Для забезпечення продажу державних пакетів акцій ПАТ «Черкасиобл
енерго», ПАТ «Донбасенерго», ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», ПАТ «ДТЕК Захід
енерго», ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго», ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго», ПАТ
«Київенерго», ПАТ «Енергопостачальна компанія «Одесаобленерго», ПАТ
«Сумиобленерго» за їх ринковою вартістю та надходження коштів до державного бюджету від приватизації розроблено проект розпорядження Кабінету
Міністрів України «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів
України від 3 квітня 2013 року № 204», відповідно до якого пропонується:
продовжити термін розміщення пакета акцій ПАТ «Черкасиобленерго» на
фондових біржах до 31 грудня 2016 року; передбачити продаж 25-відсоткових
пакетів акцій об’єктів енергетики за конкурсом з відкритістю пропонування
ціни за принципом аукціону в термін до 31 грудня 2016 року; затвердити
план розміщення акцій, відповідно до якого пакет акцій у розмірі 25 відсотків плюс одна акція статутного капіталу товариства ПАТ «Сумиобленерго»
передбачається до продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни
за принципом аукціону в термін до 31 грудня 2016 року. Зазначений проект
розпорядження направлено на погодження до заінтересованих органів.
Крім того, розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України з питань приватизації», яким пропонується: передбачити продаж 5-відсоткових
пакетів акцій ВАТ «Запоріжжяобленерго», ПАТ «Одеська ТЕЦ», ПАТ «Херсонська ТЕЦ» на фондових біржах в термін до 30 червня 2016 року, контрольних
пакетів акцій зазначених товариств – за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону в термін до 31 грудня 2016 року; передбачити
продаж 5-відсоткових пакетів акцій ПАТ «Одеський припортовий завод» та
ПАТ «Сумихімпром» на фондових біржах в термін до 30 червня 2016 року,
контрольних пакетів акцій зазначених товариств – за конкурсом з відкритістю
пропонування ціни за принципом аукціону в термін до 31 грудня 2016 року.
Одночасно проектом розпорядження пропонується передбачити норму,
якою після внесення змін до законодавства з питань приватизації, а саме
прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів
України» № 2319а-д, консолідовані пакети акцій цих товариств підлягатимуть продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом
аукціону в термін до 31 грудня 2016 року, з урахуванням вжитих заходів з
підготовки до продажу. Проект розпорядження направлено на погодження
до заінтересованих органів.
На засадах прозорості, публічності та відкритості Фондом проводиться
інформаційна компанія щодо об’єктів, які пропонуються до продажу, для залучення широкого кола інвесторів до приватизації цих українських компаній.
Презентаційна інформація про об’єкти приватизації оприлюднюється та регулярно оновлюється на веб-сайті Фонду. Для активізації продажу об’єктів
змінено формат інформаційних оголошень на офіційному веб-сайті Фонду
та в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації, а також збільшено періодичність виходу газети «Відомості приватизації» (двічі
на тиждень). Крім того, інформаційні повідомлення про продаж об’єктів розміщуються також на неофіційних рейтингових веб-сайтах.

Державне агентство рибного господарства України

33171824

Фонд державного майна України

Костянтинівський державний хімічний завод
ЖОВТЕНЬ
Житомирська область
Державне підприємство «Україна»
ЛИСТОПАД
Дніпропетровська область
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

00130850

Державне підприємство «Криворізька теплоцентраль»
Запорізька область
Фонд державного майна України

36180433

Державне підприємство «Тепличний комбінат»
Луганська область

00131050

Державне підприємство «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль»
м. Київ

Фонд державного майна України

Фонд державного майна України

33348385

Державне підприємство «Київпассервіс»
ГРУДЕНЬ
Дніпропетровська область
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

32495626

Державне підприємство «Дніпропетровський науково-виробничий комплекс
«Електровозобудування»
Одеська область

00692239

Державне підприємство водних шляхів «Устьдунайводшлях»
Державна судноплавна компанія «Чорноморське морське пароплавство»
Міністерство аграрної політики та продовольства України

13908422

Державне багатопрофільне підприємство «Урожай»
Харківська область

24339861

Лиманське державне виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підприємство
Черкаська область

Фонд державного майна України

Фонд державного майна України

00205104

Державне підприємство «Черкаський державний завод хімічних реактивів»
м. Київ
Кабінет Міністрів України

20077743
30401456

Державне підприємство «Укрекоресурси»
Державне публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія
«Украгролізинг»
Міністерство аграрної політики та продовольства України

37404165
37471692

Державне підприємство «Конярство України»
Державне підприємство «Укрліктрави»
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

35633030
14312789

Державне науково-виробниче підприємство «Електронмаш»

Помісячні графіки
підготовки об’єктів груп В, Г до продажу в 2016 році регіональними
відділеннями Фонду державного майна України*
КВІТЕНЬ
Регіональне відділення по Закарпатській області

22078876

Закарпатське державне обласне підприємство по технічному забезпеченню сільськогосподарського виробництва «Агропромтехніка»
ЛИПЕНЬ
Регіональне відділення по Рівненській області
Орендні підприємства і організації орендарів,
створені на базі державних підприємств

21082717
14141394

Орендне підприємство санаторій «Червона калина»
Регіональне відділення по Херсонській області
Державне підприємство «Державне науково-виробниче підприємство «Винконсервпроект»
Регіональне відділення по Черкаській області

22794087

Публічне акціонерне товариство «Спектр – Сміла»
ВЕРЕСЕНЬ
Регіональне відділення по Одеській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України

13884006

Державне підприємство ремонтно-будівельна дільниця «Агрос»
ЛИСТОПАД
Регіональне відділення по Закарпатській області
02185156 Державне підприємство «Державне сільськогосподарське підприємство птахофабрика «Берегівська»
______________
* Затверджені наказом ФДМУ від 15.02.2016 № 299

22 лютого 2016 року

Відокремлений підрозділ «Шахта «Бужанська» державного підприємства «Волиньвугілля»
Міністерство аграрної політики та продовольства України

00692386

Державне підприємство «Волинське обласне сільськогосподарське виробниче
підприємство по племінній справі у тваринництві»
05281529 Державне підприємство «Волинська станція луківництва»
Регіональне відділення по Дніпропетровській області
00693322 Державне підприємство державний шовкорадгосп «Криворізький»
03048837 Державне підприємство «Криворізьке «Райагропроменерго»
32062157 Державне сільськогосподарське підприємство «Кільчень»

Продовження

26402983
26403416
32359108

24433063

Державне підприємство з переробки брухту та відходів із вмістом дорогоцінних
металів «Дніпро-ВДМ»
ПАТ «Павлоградське налагоджувальне управління»
Міністерство аграрної політики та продовольства України

00693227
00693233

Державне підприємство «Софіївське підприємство по племінній справі в тваринництві»
Державне підприємство «Апостолівське підприємство по племінній справі у
тваринництві»
Регіональне відділення по Донецькій області
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

31599557
33504964
33621568
33621573
33621589
33621594
33839076
33839081
39528169

Державне підприємство «Вугільна компанія «Краснолиманська»
Відокремлений підрозділ «Шахта «Стаханова» державного підприємства «Красноармійськвугілля»
Відокремлений підрозділ «Шахта «Курахівська» державного підприємства «Селидіввугілля»
Відокремлений підрозділ «Шахта «Україна» державного підприємства «Селидіввугілля»
Відокремлений підрозділ «Шахта 1-3 «Новогродівська» державного підприємства
«Селидіввугілля»
Відокремлений підрозділ «Шахта «Росія» державного підприємства «Селидіввугілля»
Відокремлений підрозділ «Шахта «Центральна» державного підприємства «Красноармійськвугілля»
Відокремлений підрозділ «Шахта «Димитрова» державного підприємства «Красноармійськвугілля»
Державне підприємство «Шахта «Південнодонбаська № 3 ім. М.С. Сургая»
Регіональне відділення по Запорізькій області
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

32343302

Державне підприємство «Державний інститут по проектуванню промислових
підприємств»
Міністерство аграрної політики та продовольства України

36418685 Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство «Запорізьке»
Регіональне відділення по Івано-Франківській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України

00861529

Український державний конструкторсько-технологічний інститут транспорту АПК
Регіональне відділення по Київській області
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

05468498

Державний український науково-дослідний інститут фарфоро-фаянсової промисловості
Міністерство аграрної політики та продовольства України

14277337
37644835

Державне підприємство «Українська виробничо-наукова лабораторія «Імуногенетики»
Державне підприємство «Переяслав-Хмельницьке сільськогосподарське підприємство «Селекція-сервіс»
Державне агентство рибного господарства України

19419078

Державне підприємство «Центр Аквакультури»
Регіональне відділення по Кіровоградській області
00700192 Державне підприємство «Олександрійський шовкорадгосп»
Міністерство аграрної політики та продовольства України

00385069

Державне підприємство «Кіровоградська спеціалізована контрольно-насіннєва
лабораторія по цукрових буряках»
Регіональне відділення по Луганській області
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

26402753
26402894

Відокремлений підрозділ «Шахта «Золоте» державного підприємства «Первомайськвугілля»
Відокремлений підрозділ «Шахта «Гірська» державного підприємства «Первомайськвугілля»

Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство «Олександрівське»
Регіональне відділення по Львівській області

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

26307799
26307813
26307842
26359891
26359901
26360457

Відокремлений підрозділ «Шахта «Великомостівська» державного підприємства
«Львіввугілля»
Відокремлений підрозділ «Шахта «Червоноградська» державного підприємства
«Львіввугілля»
Відокремлений підрозділ «Шахта «Відродження» державного підприємства
«Львіввугілля»
Відокремлений підрозділ «Шахта «Лісова» державного підприємства «Львіввугілля»
Відокремлений підрозділ «Шахта «Межирічанська» державного підприємства
«Львіввугілля»
Відокремлений підрозділ «Шахта «Степова» державного підприємства «Львіввугілля»
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

32940082

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

05421628

Відокремлений підрозділ «Шахта «Карбоніт» державного підприємства «Первомайськвугілля»
Відокремлений підрозділ «Шахта «Тошківська» державного підприємства «Первомайськвугілля»
Публічне акціонерне товариство «Лисичанськвугілля»
Міністерство аграрної політики та продовольства України

33451887

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Державний концерн «Укрторф»
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Державне підприємство «Тульчинське виробниче підприємство по племінній
справі в тваринництві»
Регіональне відділення по Волинській області
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

00176259

Міністерство інфраструктури України

31091889
01125614

Державне підприємство «Регіональний дослідно-експериментальний комплекс»
ГРУДЕНЬ
Регіональне відділення по Вінницькій області
Міністерство аграрної політики та продовольства України

Фонд державного майна України

00487155

Підготовлено Управлінням
законодавчого та аналітичного
забезпечення ФДМУ

Продовження

Регіональне відділення по Одеській області

ВЕРЕСЕНЬ
Донецька область

05766362

На фондових біржах станом на 1 лютого 2016 року Фондом запропоновано до продажу 37 пакетів акцій 36 АТ загальною номінальною вартістю 282,98 млн грн.
Протягом звітного періоду органами приватизації продано 6 об’єктів
державної власності, з яких 4 об’єкти групи А, 1 об’єкт групи В, 1 об’єкт
групи Д; за угодами з органами місцевого самоврядування – 66 об’єктів
комунальної власності групи А.
Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» Фонду встановлено планове завдання з надходження коштів від приватизації
державного майна у 2016 році обсягом 17,100 млрд грн.
За оперативними даними, станом на 1 лютого 2016 року від приватизації державного майна надійшло та перераховано до загального
фонду державного бюджету 4,533 млн грн.
Для забезпечення дерегуляції та демонополізації у сфері оціночної діяльності, підвищення якості оціночних послуг, посилення ролі саморегулівних організацій оцінювачів створеною Фондом міжвідомчою робочою
групою розроблено проект Закону України «Про внесення змін до законодавства про оцінку майна та професійну оціночну діяльність в Україні». Законопроект передбачає нові підходи до регулювання та здійснення оціночної
діяльності і викладає Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні» в новій редакції. Проект закону
18.12.2015 подано на розгляд Кабінету Міністрів України. На виконання
доручення Секретаріату Кабінету Міністрів України Фондом вживаються
заходи щодо врегулювання та узгодження із заінтересованими органами
розбіжностей у положеннях проекту закону.
З метою вдосконалення оцінки майна об’єктів права державної та комунальної власності в процесі підготовки до приватизації, формування
реальної початкової вартості об’єкта приватизації Фондом підготовлено
зміни до Методики оцінки майна, які затверджено постановою Кабінету
Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1033 «Про внесення змін
до Методики оцінки майна».
Фонд 1 лютого 2016 року оголосив конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності для оцінки пакета акцій ПАТ «Одеський припортовий завод» для
приватизації. Відповідне інформаційне повідомлення про конкурс розміщено у газеті «Відомості приватизації» від 1 лютого 2016 року № 9 (925).
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до нового Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31 грудня 2015 року
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016
року за № 60/28190.
У сфері корпоративного управління Фонд станом на 1 лютого 2016 року
здійснює управління корпоративними правами держави у 356 господарських товариствах, з яких 101 господарське товариство має у статутному
капіталі державну частку понад 50 % (контрольний пакет), що становить
28 % загальної кількості господарських товариств, які перебувають у сфері управління Фонду.
Системна та комплексна робота Фонду у сфері орендних відносин дала
змогу забезпечити виконання орендарями умов договорів оренди державного майна, загальна кількість яких на 1 лютого 2016 року становить 19 506.
Незважаючи на те, що значну кількість договорів оренди укладено стосовно
державного майна, яке перебуває в зоні проведення антитерористичної
операції та на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим,
державними органами приватизації забезпечено надходження коштів до
державного бюджету від оренди державного майна в сумі 98,85 млн грн
при встановленому річному плановому завданні 615,00 млн грн.

Державне підприємство «Новороздільське державне гірничо-хімічне підприємство «Сірка»
Міністерство аграрної політики та продовольства України

24306494
31803446

Державне підприємство «Львівське»
Державне підприємство «Ліктрави»
Регіональне відділення по Миколаївській області
32778065 Державне підприємство «Володимирське»
Міністерство аграрної політики та продовольства України

00413995
00854995

Державне підприємство «Радгосп «Виноградна долина»
Державне підприємство «Племрепродуктор «Степове»
Регіональне відділення по Одеській області

36984191

Державне підприємство «Експериментальний кефалевий риборозплідник»
Регіональне відділення по Полтавській області
Державне підприємство «Чутове»
Державне підприємство «Аграрно-промислова фірма «Полтавасадвинмаркет»

Державне агентство рибного господарства України

00845921
30063363

Міністерство аграрної політики та продовольства України

00703196
21049938
24567102

Державне підприємство державний шовкорадгосп «Чутівський»
Державне підприємство «Державний інститут по проектуванню підприємств
м’ясної та молочної промисловості «Полтавадіпром’ясомолпром»
Полтавський державний навчально-курсовий комбінат агропромислового комплексу
Регіональне відділення по Рівненській області

Міністерство аграрної політики та продовольства України

35505132

Державне підприємство «Мирогощанський державний іподром»
Регіональне відділення по Сумській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України

00710180
00729646

Державне підприємство «Сумський державний селекційний центр»
Державне насінницьке сільськогосподарське підприємство «Вирівське»
Регіональне відділення по Харківській області

00212630

Державне підприємство «Український державний інститут по проектуванню заводів важкого машинобудування»
Державне підприємство «Харківський науково-дослідний інститут технології
машинобудування»

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

14311070

Міністерство аграрної політики та продовольства України

00387298
00487522
00852909
05453686
05453692
08183514
22994509
38494092

Державне підприємство «Богодухівський сільськогосподарський учбовокурсовий комбінат»
Державне підприємство «Навчально-дослідне господарство «Докучаєвське»
Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва
Державне підприємство «Іскра»
Державне підприємство шовкогосподарство «Кумівське»
Державне підприємство шовкогосподарство «Сахновщинське»
Державне підприємство «Світанок»
Державне підприємство «Благодатне»
Державне підприємство «Харківське промислово-торговельне підприємство»
Регіональне відділення по Чернівецькій області

Міністерство аграрної політики та продовольства України

22849629
35583857

Державне підприємство «Торговий дім «Буковинська горілка»
Регіональне відділення по Чернігівській області
Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство «Трест»
Регіональне відділення по місту Києву

Міністерство аграрної політики та продовольства України

16460790

Державне підприємство Проектний інститут «Промзернопроект»

05422987

Державне підприємство дорожнього зв’язку, інформаційного забезпечення та
автоматики «Укрдорзв’язок»

Державне агентство автомобільних доріг України
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3
КОНКУРСИ З ВІДБОРУ суб’єктів оціночної діяльності
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 Об’єкт оцінки № 1: нежитлові приміщення площею 96,7 м2 у будівлі (літ. А-1). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Романівський р-н, смт Миропіль, вул. Леніна, 40. Балансоутримувач: Романівська
районна державна адміністрація Житомирської області (Житомирська обл.,
Романівський р-н, смт Миропіль, вул. 50 років Жовтня, 2). Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 29.02.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ПАТ «Державний ощадний банк України».
 Об’єкт оцінки № 2: нежитлове приміщення гаража площею
29,1 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Малин,
вул. Винниченка, 21б. Балансоутримувач: Малинська районна державна
адміністрація (Житомирська обл., м. Малин, пл. Соборна, 6а). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки:
29.02.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Вакуленко Р. В.
 Об’єкт оцінки № 3: частина нежитлового приміщення площею
9,5 м2 на 1-му поверсі навчального корпусу № 1. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Щорса, 96. Балансоутримувач: Житомирський агротехнічний коледж (м. Житомир, вул. Щорса, 96). Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 29.02.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області;
платник робіт з оцінки – ФОП Товкач О. С.
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності –
суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в
межах цих напрямів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення
конкурсну документацію, відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, яка складається з підтвердних документів та конкурсної пропозиції претендента, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 3 до Положення); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення); інформацію щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення) разом із
копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
(абзац 2 п.4 розділу 1 Положення) (за наявності); пропозицію щодо ціни
виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (не більше 5 календарних днів), запечатану
в окремому конверті.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір
конверта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до сектору
організаційно-документального забезпечення РВ ФДМУ по Житомирській
області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) до 17.00. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, тел. для довідок
42-04-18.

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’єкта державної власності групи А,
що підлягає приватизації шляхом продажу на аукціоні
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для подальшої приватизації шляхом продажу на аукціоні.
 1. Об’єкт державної власності групи А – частина будівлі АКАБ
«Україна» загальною площею 232,0 м2 за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, смт Гребінки, вул. Індустріальна, 4, що перебуває на балансі ТОВ «Мить» (код за ЄДРПОУ 13739050). Дата оцінки – 29.02.2016.
 2. Об’єкт державної власності групи А – нежитлове приміщення
літ. «А-1» загальною площею 213,8 м2 за адресою: Київська обл., м. Богуслав, вул. Шевченка, 58, що перебуває на балансі департаменту з питань
цивільного захисту населення та ліквідації Чорнобильської катастрофи (код
за ЄДРПОУ 14372952). Дата оцінки – 29.02.2016.
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Київській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення) складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання
робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової
оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну
грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності);
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на
провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається
претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (додаток
4 до Положення), яка містить відомості про діяльність претендента (рік
заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних
підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу)
та інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з
претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки та
підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у
саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта, на
який подається конкурсна документація, що містяться в конверті, до відділу кадрової роботи та організаційно-документального забезпечення
РВ ФДМУ по Київській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до
оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Київ,
вул. С. Петлюри, 15, кімн. 613.
Конкурс відбудеться 11.03.2016 о 10.00 за адресою: м. Київ,
вул. С. Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, телефон для
довідок 200-25-36.

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кіровоградській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень загальною площею 253,2 м2 на другому та п’ятому поверхах семиповерхової будівлі корпусу № 2 за адресою: м. Кіровоград, вул. В. Чорновола, 1г,
що перебувають на балансі Державного архіву Кіровоградської області. Найменування балансоутримувача: Державний архів Кіровоградської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кіровоград, вул. В. Чорновола, 1г.
Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522)
33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.01.2016, тис.

№ 15 (931)

грн: 78,59. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна) – 29.02.2016.
Площа земельної ділянки: 251,22 м2. Місце розташування земельної ділянки:
м. Кіровоград, вул. В. Чорновола, 1г. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник
робіт з оцінки: Виконавчий комітет Кіровоградської міської ради.
 2. Назва об’єкта оцінки: виробничо-складські приміщення площею 89,6 м2 у будівлі ремонтного цеху ремонтно-допоміжної частини за адресою: м Кіровоград, вул. Виставочна, 20, що перебуває на
балансі Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській
області. Найменування балансоутримувача: Аварійно-рятувальний загін
спеціального призначення Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Кіровоград, вул. Виставочна, 20. Мета проведення незалежної
оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.01.2016, тис. грн:
3,767. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна) – 29.02.2016.
Площа земельної ділянки: 206,08 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Кіровоград, вул. Виставочна, 20. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2).
Платник робіт з оцінки: ФОП Кістерський Віктор Сергійович.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 10,4 м2
на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Ульяновка, вул. Карла Маркса, 8а, що перебуває на балансі
Управління Державної казначейської служби України в Ульяновському районі Кіровоградської області. Найменування балансоутримувача: Управління Державної казначейської служби України в Ульяновському районі Кіровоградської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська
обл., м. Ульяновка, вул. Карла Маркса, 8а. Мета проведення незалежної
оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522)
33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна
адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно
з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.12.2015, тис. грн:
0,366. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна) – 29.02.2016.
Площа земельної ділянки: 36,11 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Ульяновка, вул. Карла Маркса, 8а. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2).
Платник робіт з оцінки: ФОП Солтик Руслан Ілліч.
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності –
суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом
1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього
напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у
тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за
встановленою в додатках 2 – 4 до Положення формою.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт; строк виконання робіт – не більше 5 днів, шляхом
поштового відправлення на адресу: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки,
2 або безпосередньо у кімн. 801 РВ ФДМУ по Кіровоградській області
за адресою: м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 до 29.02.2016 включно у робочий час до 17.15. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта
оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта
оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурс відбудеться 4 березня 2016 р. о 8.30 у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 708.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди державної власності
1. Назва об’єкта оцінки: нерухоме державне майно загальною
площею 39,03 м2, а саме: частина технічного поверху площею 18,13 м2,
частина даху площею 17,5 м2 та частина зовнішньої бічної стіни площею
3,4 м2 навчально-адміністративного корпусу. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Львів, вул. Пекарська, 50. Балансоутримувач: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені
С. З. Ґжицького. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди
державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів,
вул. Пекарська, 50. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
29.02.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення на
першому поверсі (вестибуль) студентської бібліотеки площею
17,3 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 3. Балансоутримувач: Національний університет «Львівська
політехніка». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди
державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів,
вул. Митрополита Андрея, 3. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Симак
Дмитро Михайлович.
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення площею 10,3 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 5. Місце
знаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. С. Бандери, 28. Балансоутримувач: Національний університет «Львівська політехніка». Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної
плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. С. Бандери, 28. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 29.02.2016 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ФОП Симак Дмитро Михайлович.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення (вестибуль) площею 14,0 м2 на першому поверсі будівлі гуртожитку № 5. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Лукаша, 4.
Балансоутримувач: Національний університет «Львівська політехніка». Мета
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру

орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з
урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Лукаша, 4. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 29.02.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Симак Дмитро Михайлович.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення вестибуля площею 17,0 м2 на першому поверсі будівлі гуртожитку № 10. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Відкрита,
1. Балансоутримувач: Національний університет «Львівська політехніка».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна).
Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Відкрита, 1. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Симак Дмитро Михайлович.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 53,57 м2 на першому поверсі навчально-виробничого корпусу.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Ходорів, вул. Стрийська, 2. Балансоутримувач: Ходорівська філія Технічного коледжу Національного університету «Львівська політехніка». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032)
261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної
ділянки: Львівська обл., м. Ходорів, вул. Стрийська, 2. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2016 (орієнтовно). Платник робіт
з оцінки – ФОП Ольшанський В. П.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190
(далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000,
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом
1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього
напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у
тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленою в додатках 2 – 4 до Положення формою.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити
пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з
виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях).
На конверті 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.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: покриття (інв. № 10332180) загальною
площею 34,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Одеська митниця ДФС. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл.,
м. Білгород-Дністровський, МАПП «Старокозаче». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048)
731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. Електронна
адреса замовника конкурсу info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому
числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна
грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2016. Інформація про особу – платника робіт
з оцінки: Приватне підприємство «Роял Трейд Імпекс» (код за ЄДРПОУ
36343751), тел.: 704-57-05, (067) 101-70-23.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху будівлі (площею 67,7 м2, 69,2 м2 та 16,4 м2) загальною площею
153,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Ізмаїльський
державний гуманітарний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Одеська обл., м. Ізмаїл, просп. Леніна, 9. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати. Телефон
замовника конкурсу (048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048)
731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу info_51@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані
відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами):
1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом
на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів,
пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –.
Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –.
Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 29.02.2016. Інформація про особу – платника
робіт з оцінки: ТОВ «Автошкола – Мрія» (код за ЄДРПОУ 40089147), тел.:
(048) 412-31-37, (098) 433-47-02.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху будівлі (площею 48,0 м2, 48,8 м2, 10,5 м2) загальною площею
107,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Ізмаїльський
державний гуманітарний університет. Місцезнаходження об'єкта оцінки:
Одеська обл., м. Ізмаїл, просп. Суворова, 75. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу info_51@spfu.
gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються:
дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
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основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за
групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі
оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): – . Розмір земельної(их)
ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –.
Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим
земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2016.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Автошкола – Мрія»
(код за ЄДРПОУ 40089147), тел.: (048) 412-31-37, (098) 433-47-02.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення гуртожитку № 4
загальною площею 108,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Одеська державна академія будівництва та архітектури. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу info_51@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их)
ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2016. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Чернецька Тетяна Леонтіївна
(інд. код 2400717024), тел. (063) 866-19-69.
 5. Назва об’єкта оцінки: будівля «Водонасосна станція» загальною площею 1 118,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Ізмаїльська установа виконання покарань УДПтСУ в Одеській області (№ 22). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Кілійський
р-н, м. Вилкове. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу
info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их)
ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2016. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: Туристичне приватне підприємство «Вилкове – Тур» (код за ЄДРПОУ 32179026), тел.: (048) 433-15-65,
433-21-59.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина першого поверху будівлі загальною площею 200,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДП «Котовське лісове господарство». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Одеська обл., м. Котовськ, вул. 50-років Жовтня, 214а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29.
Електронна адреса замовника конкурсу info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их)
ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2016. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ДП «Котовське лісове господарство»
(код за ЄДРПОУ 992622), тел.: (048) 622-45-67, 622-38-50.
 7. Назва об’єкта оцінки: приміщення у будівлі побутових приміщень площею 22,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДП «Одеський морський торговельний порт». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, пл. Митна, 1/1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28.
Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому
числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна
грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2016. Інформація про особу – платника робіт з
оцінки: Приватне підприємство «Тес – Транс» (код за ЄДРПОУ 35769708),
тел. (048) 729-32-57.
 8. Назва об’єкта оцінки: облаштований майданчик для паркування кавомобіля загальною площею 4,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська академія будівництва та архітектури.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29.
Електронна адреса замовника конкурсу info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их)
ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –.
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Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2016. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Тішинська-Оксамитна Неллі
Василівна (інд. код 2400717024), тел. (063) 818-45-81.
 9. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля першого поверху
корпусу Будівельно-технологічного інституту загальною площею
3,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська академія будівництва та архітектури. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 28. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048)
731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. Електронна
адреса замовника конкурсу info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис.
грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів,
пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их)
ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2016. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Тішинська-Оксамитна Неллі
Василівна (інд. код 2400717024), тел. (063) 818-45-81
 10. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на
першому поверсі учбового корпусу № 2 (інв. № 10320855) загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Ізмаїльський державний гуманітарний університет. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Ізмаїл, просп. Суворова, 75. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29.
Електронна адреса замовника конкурсу info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их)
ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2016. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Дімов Сергій Іванович (інд. код
3160826736), тел. (066) 334-32-22.
 11. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на
першому поверсі учбового корпусу № 1 (інв. № 10320495) загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Ізмаїльський державний гуманітарний університет. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Рєпіна, 12. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу info_51@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис.
грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів,
пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их)
ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2016. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Дімов Сергій Іванович (інд. код
3160826736), тел. (066) 334-32-22.
 12. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на
першому поверсі учбового корпусу № 3 (інв. № 10320493) загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Ізмаїльський державний гуманітарний університет. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Леніна, 9. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу info_51@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис.
грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів,
пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их)
ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2016. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Дімов Сергій Іванович (інд. код
3160826736), тел. (066) 334-32-22.
 13. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 1, 2, 22 в
одноповерховій будівлі магазину «Промтоварний» (літ. А-А1) загальною площею 109,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Філія «Одеське управління військової торгівлі» Концерну «Військ
торгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Комінтернівський р-н, смт Чорноморське, вул. Гвардійська, 36/50. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу info_51@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис.
грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів,
пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их)
ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2016. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ПАТ «Державний ощадний банк України» (код за ЄДРПОУ 9328601), тел.: 729-75-00, 729-75-08.
 14. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху будівлі навчального корпусу № 3 (ІКС, інв. № 122299) загальною
площею 130,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження

об’єкта оцінки: м. Одеса, просп. Шевченка, 1. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048)
731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. Електронна
адреса замовника конкурсу info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис.
грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів,
пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их)
ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «НЕСТ-АЛЬЯНС» (код
за ЄДРПОУ 38784961), тел. (093) 449-56-09.
 15. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення кафе-гуртожитку
загальною площею 171,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова. Місце
знаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Композитора Ніщинського, 4.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048)
731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу info_51@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані
відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за
групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо
за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их)
ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –.
Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим
земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2016.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Чернецька Тетяна
Леонтіївна (інд. код 2400717024), тел. (063) 866-19-69.
 16. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення третього поверху навчального корпусу № 4 загальною площею 58,29 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна
академія харчових технологій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Тіниста, 9/11. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу
info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного
капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір
земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их)
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка
земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Приватна
науково-виробнича та комерційна фірма «Терміон» (інд. код 22479842),
тел.: (048) 263-83-24, (067) 485-11-12.
 17. Назва об’єкта оцінки: майданчик з бетонним покриттям загальною площею 150,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Одеська митниця ДФС. Місцезнаходження об'єкта оцінки: Одеська
обл., Красноокнянський р-н, с. Платонове, міжнародний пункт пропуску
«Платонове». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу
info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного
капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій
(зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток,
паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна
грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2016. Інформація про особу – платника робіт
з оцінки: ТОВ «РОЯЛ ДЮТІ ФРІ» (інд. код 40089807), тел.: (093) 795-98-25,
(050) 512-75-71.
 18. Назва об’єкта оцінки: адміністративне нежитлове приміщення будівлі суду на першому поверсі загальною площею 18,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Апеляційний суд Одеської
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Гайдара, 24а.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048)
731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу info_51@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані
відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за
групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо
за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их)
ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –.
Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим
земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2016.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Сєрков Олег Володимирович (інд. код 2729722370), тел. 736-01-09.
 19. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною
площею 99,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДУ
«Одеська міська лікарня ветеринарної медицини». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, Люстдорська дорога, 217. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу info_51@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис.
грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
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засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів,
пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их)
ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2016. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Ушаков Олег Степанович (інд.
код 2082226870), тел. (067) 772-53-80.
 20. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 40, 41 на першому поверсі триповерхової будівлі КПО № 88 загальною площею
33,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Філія «Одеське
управління військової торгівлі» Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Енгельса, 1 ета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048)
731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу info_51@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані
відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за
групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо
за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их)
ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –.
Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим
земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2016.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Прийомов Григорій
Григорійович (інд. код 2645723234), тел. (068) 254-71-10.
 21. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху будівлі відділення зв’язку загальною площею 82,9 м2. Най
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Українське державне
підприємство поштового зв`язку «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. 28 Червня, 88, м. Арциз Одеської області. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу info_51@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис.
грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів,
пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их)
ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2016. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ПАТ «Укртелеком» (інд. код 1186691),
тел.: 731-50-05, 726-53-05.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Одеській області (м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1
«Оцінка об’єктів в нематеріальної формі», спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок
та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах I, II, III та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленою в додатках 2 – 4 до Положення формою.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення
та контролю організаційної роботи (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,
15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 16.45 11.03.2016. На конверті потрібно
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»,
а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на
участь у конкурсі та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефон для довідок (048) 731-50-39.
Конкурс відбудеться 16.03.2016 об 11.00 у РВ ФДМУ по Одеській
області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503).

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
 1. Назва об’єкта: частина адміністративного приміщення площею 2,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Шевченка, 1, м. Полтава.
Балансоутримувач: ГУ ДКСУ у Полтавській області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 29.02.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних
днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних
робіт: ФОП Кривошей І. Є.
 2. Назва об’єкта: нежитлове приміщення на першому поверсі гуртожитку № 1 площею 55,8 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул.
Сковороди, 1/3, м. Полтава. Балансоутримувач: Полтавська державна
аграрна академія. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою
укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 29.02.2016. Строк
виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних
дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській
області. Платник виконаних робіт: ФОП Карнаухов Є. О.
 3. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 52,2 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Петровського, 92, м. Гребінка, Полтавська
область. Балансоутримувач: ДУ «Полтавський обласний лабораторний
центр Держсанепідемслужби України». Мета оцінки: визначення ринкової
вартості з метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки:
29.02.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ
по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Шкурко В. А.
 4. Назва об’єкта: вбудоване нежитлове приміщення площею
49,62 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Грушевського, 2, м. Полтава.
Балансоутримувач: ВСП Полтавський нафтовий геологорозвідувальний
технікум ПНТУ ім. Ю. Кондратюка. Мета оцінки: визначення ринкової
вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата
оцінки: 29.02.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі
необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник
робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП
Мохова О. О.
 5. Назви об’єктів та місцезнаходження: частина нежитлового
приміщення в будівлі поста ЕЦ площею 1,0 м2 за адресою: вул. Привокзальна, 1, с. Братешки, Решетилівський р-н, Полтавська обл.; частина нежитлового приміщення у будівлі поста ЕЦ площею 1,0 м2
за адресою: вул. Дорожня, 23, с. Уманцівка, Полтавський р-н, Полтавська
обл.; частина нежитлового приміщення у будівлі поста ЕЦ площею
1,0 м2 за адресою: пров. Половчанський, 14б, м. Полтава (станція Супрунівка); частина нежитлового приміщення у будівлі поста ЕЦ пло-
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щею 1,0 м2 за адресою: вул. С. Кондратенка, 12л, м. Полтава (станція
Полтава-Київська); частина нежитлового приміщення у будівлі поста
ЕЦ площею 1,0 м2 за адресою: вул. Шведська Могила, 31б, м. Полтава
(станція Шведська Могила); частина нежитлового приміщення в будівлі поста ЕЦ площею 1,0 м2 за адресою: пров. Барвистий, 2б, м. Полтава
(станція Кривохатка); частина нежитлового приміщення у будівлі релейної площею 1,0 м2 за адресою: вул. О. Кошового, 112а, с. Марківка,
Полтавський р-н, Полтавська обл. (б/п 8-й км); частина нежитлового
приміщення у будівлі релейної площею 1,0 м2, яка знаходиться по
б/п 43-й км, напрямок Полтава – Карлівка (Карлівська м/р); частина нежитлового приміщення у будівлі релейної площею 1,0 м2 за адресою: вул. 40 років Перемоги, 4, м. Карлівка, Полтавська обл.; частина
нежитлового приміщення у будівлі релейної площею 1,0 м2 за адресою: вул. Полтавська, 1, с. Федорівка, Карлівський р-н, Полтавська обл.
(станція Орчик); частина нежитлового приміщення у будівлі поста ЕЦ
площею 1,0 м2 за адресою: вул. Кірова, 3а, с. Куми, Красноградський
р-н, Харківська обл. Балансоутримувач: Відокремлений підрозділ «Полтавське будівельно-монтажне експлуатаційне управління» ДП «Південна
залізниця». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 29.02.2016. Строк
виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних
дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській
області. Платник виконаних робіт: ТОВ «Локо Діджітал».
 6. Назви об’єктів та місцезнаходження: частина нежитлового приміщення площею 1,0 м2 в будівлі поста ЕЦ станції Вили за адресою:
вул. Залізнична, 3, с. Вили, Лубенський р-н, Полтавська обл.; частина нежитлового приміщення площею 1,0 м2 в будівлі поста ЕЦ за адресою:
вул. Комсомольська, 131, с. Солониця, Лубенський р-н, Полтавська обл.;
частина нежитлового приміщення площею 1,0 м2 у будівлі вокзалу
за адресою: вул. Гоголя, 3, с. Гоголеве, Великобагачанський р-н, Полтавська обл. Балансоутримувач: Відокремлений підрозділ «Гребінківське
будівельно-монтажне експлуатаційне управління» ДП «Південна залізниця». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії
договору оренди. Запланована дата оцінки: 29.02.2016. Строк виконання
робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області.
Платник виконаних робіт: ТОВ «Локо Діджітал».
 7. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 23,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: пл. Слави, 4/2, м. Полтава. Балансоутримувач:
Полтавський будівельний технікум транспортного будівництва. Мета
оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору
оренди. Запланована дата оцінки: 29.02.2016. Строк виконання робіт: 5
календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник
виконаних робіт: ФОП Кісь Н. І.
 8. Назва об’єкта: будівля насосної станції площею 108,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: с. Губарівка, Новосанжарський р-н, Полтавська
обл. Балансоутримувач: Новосанжарське міжрайонне управління водного
господарства. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 29.02.2016. Строк
виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних
дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській
області. Платник виконаних робіт: ФОП Любінський В. М.
 9. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 31,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Чапаєва, 12/9, смт Семенівка, Полтавська
обл. Балансоутримувач: ПД УДППЗ «Укрпошта». Мета оцінки: визначення
ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 29.02.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у
разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ДП
«Центр державного земельного кадастру».
 10. Назва об’єкта: об’єкт державної власності групи А – нежитлові приміщення (магазин «Наталі») загальною площею 219,4 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Першотравнева, 37, с. Петрівці, Миргородський р-н, Полтавська обл. Балансоутримувач: ТОВ Агрофірма
«Миргородська». Мета оцінки: визначення ринкової вартості шляхом продажу на аукціоні. Запланована дата оцінки: 29.02.2016. Строк виконання
робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для
доопрацювання звіту). Замовник та платник виконаних робіт: РВ ФДМУ
по Полтавській області.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії документи,
які мають відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення), а саме:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3 до Положення); документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової
оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну
грошову оцінку земельної ділянки); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); 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; письмову згоду
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом
(у разі необхідності); 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
(додаток 4 до Положення).
Зазначені документи подаються у запечатаному конверті.
Конкурсна пропозиція претендента подається в окремому 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.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансовобухгалтерського та адміністративно-господарської роботи РВ ФДМУ по
Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, кімн. 415
до 02.03.2016 включно.
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190,
конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Полтавській області 10.03.2016
о 10.00 за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, 4-й поверх, кімн. 404. Телефон для довідок (05322) 2-89-58.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності
І. Об’єкт відчуження.
Термін викоДата Мета проведення нання робіт,
Замовник оцінки
календарних
оцінки
оцінки
днів
1 Чугуївська ОДПІ ГУДФС Автомобіль 63503, м. Чугуїв, На дату Визначення вар5
у Харківській області, SUZUKI Swift, вул. Щорса,1а укладен- тості об’єкта для
тел. (05746) 2-22-42, рік випуску –
ня довідчуження шляфакс 2-45-23
2003
говору хом продажу

№
з/п

Найменуван- Місцезнахоня об’єкта дження (індекс,
оцінки
адреса)

II. Об’ єкти оренди.
Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезна
Дата Мета проведення
ходження (індекс, адреса), балансоутримувач
оцінки
оцінки
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
1 Нежитлові приміщення їдальні – кімн. № 19, 20, 21, 28.02.16 Визначення
22, 23, 24, 25, 31 на першому поверсі триповерховартості об’єкта
вої будівлі навчального корпусу (інв. № 10310000,
оренди з метою
2
літ. Б-3) загальною площею 125,3 м за адресою:
продовження договору оренди
м. Харків, просп. Перемоги, 55в, що перебувають на
балансі Харківського професійного ліцею будівництва,
02547814, тел. (057) 336-09-73
2 Нежитлові приміщення – сходова клітка (№ 19) на
23.03.16 Визначення
першому поверсі 4-поверхової будівлі учбового корпувартості об’єкта
2
су (інв. № 35743, літ. «А-4») загальною площею 2,0 м
оренди з метою
продовження доза адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 71, що пеговору оренди
ребувають на балансі Національного університету
«Юридична академія ім. Ярослава Мудрого» (ідентифікаційний номер 02071139), тел. 704-92-93
3 Нежитлове приміщення будівлі Завгороднівського лісни- 28.01.16 Визначення
цтва, інв. № 161, загальною площею 48,91 м2 за адревартості об’єкта
оренди з метою
сою: Харківська обл., Балаклійський р-н, с. Завгороднє,
продовження дощо перебуває на балансі Державного підприємства «Ізговору оренди
юмське лісове господарство» (ідентифікаційний номер
00993113), тел.: (8-243) 2-15-98, 2-22-16

№
з/п

Інформація
про замовника
ФОП Софроні А. В.

ПАТ «Державний
експортноімпортний
банк України»
ТОВ «ГАЙ»

Продовження таблиці
№
з/п
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезна
Дата Мета проведення
ходження (індекс, адреса), балансоутримувач
оцінки
оцінки
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
Нежитлове приміщення будівлі Придонецького лісни- 28.01.16 Визначення
цтва, інв. № 60, загальною площею 52,4 м2 за адревартості об’єкта
оренди з метою
сою: Харківська обл., Ізюмський р-н, с. Придонецьке,
продовження дощо перебуває на балансі Державного підприємства
говору оренди
«Ізюмське лісове господарство» (ідентифікаційний номер 00993113), тел. (8-243) 2-15-98, 2-22-16
2
Частина фарбувального відділення площею 168,0 м та На дату, Визначення
побутова частина площею 36,0 м2 на третьому поверсі визна- вартості об’єкта
чену оренди для поготриповерхової виробничої будівлі цеху пожежогасіння
(інв. № 1629) загальною площею 204,0 м2, що перебу- орендо- дження розрахунку
вають на балансі ДП «Харківський механічний завод», давцем орендної плати (за
заявою від сторонза адресою: м. Харків, вул. Залютинська, 6 (ідентифіньої організації)
каційний номер 08248877), тел. 372-74-46
Нежитлове приміщення в прибудові до механічного
На дату, Визначення
2
цеху загальною площею 57,0 м (інв. № 635), що пере- визна- вартості об’єкта
чену оренди для погобуває на балансі ДП «Харківський механічний завод»,
за адресою: м. Харків, вул. Залютинська, 6 (ідентифі- орендо- дження розрахунку
давцем орендної плати (за
каційний номер 08248877), тел. 372-74-46
заявою від сторонньої організації)
Нежитлові приміщення на першому поверсі Електро10.12.15 Визначення
механічного технікуму загальною площею 31,98 м2
вартості об’єкта
оренди з метою
за адресою: м. Харків, вул. Крупська, 36, що перебувають
продовження дона балансі Харківської державної академії міського госпоговору оренди
дарства ім. О. М. Бекетова, 02071151, тел. 707-32-01
Нежитлове приміщення – частина кімн. № 2 на 1-му 28.01.16 Визначення
поверсі 4-поверхової нежитлової будівлі учбововартості об’єкта
побутового корпусу загальною площею 10,0 м2
оренди з метою
передачі в оренду
за адресою: м. Харків, бульв. І. Каркача, 20, що перебуває на балансі Центру професійно-технічної освіти
№ 1 м. Харкова, 25456391, тел. (057) 299-30-30
Нежитлове приміщення – № 5 на 1-му поверсі одно- 01.02.16 Визначення
поверхової будівлі «Крамниця на 4 робочих місця»
вартості об’єкта
загальною площею 23,4 м2 за адресою: Харківська
оренди з метою
передачі в оренду
обл., Нововодолазький р-н, с. Ватутіне, вул. Військова, 22, що перебуває на балансі Навчального центру
Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту
Державної служби України з надзвичайних ситуацій,
33879077, тел. (057) 406-83-29
Нежитлові приміщення – кімн. № 2, 4, 5 на цокольному 29.01.16 Визначення
поверсі 4-поверхового головного учбового корпусу № 1
вартості об’єкта
загальною площею 98,4 м2 за адресою: Харківська обл.,
оренди з метою
передачі в оренду
смт Мала Данилівка, вул. Академічна, 1, що перебувають на балансі Харківської державної зооветеринарної
академії, 00493758, тел.: (057) 635-74-73, 5-75-31
Нежитлові приміщення – кімн. № 2, 4, 5 на цокольному 29.01.16 Визначення
поверсі 4-поверхового головного учбового корпусу № 1
вартості об’єкта
загальною площею 98,4 м2 за адресою: Харківська обл.,
оренди з метою
передачі в оренду
смт Мала Данилівка, вул. Академічна, 1, що перебувають на балансі Харківської державної зооветеринарної
академії, 00493758, тел.: (057) 635-74-73, 5-75-31
Нежитлові приміщення – кімн. № 2, 4, 5 на цокольному 29.01.16 Визначення
поверсі 4-поверхового головного учбового корпусу № 1
вартості об’єкта
загальною площею 98,4 м2 за адресою: Харківська обл.,
оренди з метою
передачі в оренду
смт Мала Данилівка, вул. Академічна, 1, що перебувають на балансі Харківської державної зооветеринврної
академії, 00493758, тел.: (057) 635-74-73, 5-75-31
Нежитлові приміщення – кімн. № 1.7-1.15, 1.17-1.23 На дату, Визначення
одноповерхового громадського будинку загальною
визна- вартості об’єкта
площею 284,2 м2 за адресою: м. Харків, вул. Ньютона, чену оренди для погоорендо- дження розрахунку
6а, що перебувають на балансі ДП «Завод ім. В. О.
давцем орендної плати (за
Малишева», 14315629, тел. 784-44-28
заявою від сторонньої організації)
Нежитлове службове приміщення – кімн. № б/н на
15.02.16 Визначення
1-му поверсі одноповерхової адміністративної будівлі
вартості об’єкта
загальною площею 9,9 м2 за адресою: Харківська обл.,
оренди з метою
передачі в оренду
Дергачівський р-н, 38-й км траси Харків – Бєлгород,
МП «Гоптівка», що перебуває на балансі Державної
фіскальної служби України, 39292197,
тел.: (044) 272-51-59, 272-08-41
Частина покрівлі 9-поверхової адміністративної будів- На дату Визначення
лі – гуртожиток загальною площею 10,6 м2 за адрепідпи- вартості об’єкта
сою: м. Харків, вул. Цілиноградська, 52, що перебуває сання оренди з метою
наказу передачі в оренду
на балансі Харківського національного технічного
університету сільського господарства імені Петра
Василенка, 00493741, тел. (057) 700-39-14
Нежитлові приміщення – частина підвального при18.12.15 Визначення
міщення площею 9,0 м2 та ділянка поверхні покрівлі
вартості об’єкта
оренди з метою
на даху площею 3,0 м2 загальною площею 12,0 м2
продовження доу будівлі гуртожитку № 7 Харківського національного
говору оренду
університету ім. В. Н. Каразіна за адресою: м. Харків,
вул. Артема, 46, що перебувають на балансі Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна,
02071205, тел.: (057) 705-12-47, 707-52-31

Інформація
про замовника
ТОВ «ГАЙ»

ФОП Чепіль М. О.

ФОП Батурин
О. Г.

ФОП Лялюк
А. М.

ФОП Серопян А. С.

ФОП Серопян А. С.

ФОП Серопян А. С.

ТОВ «ЮРСПЕЦКОМ»,
тел. (057)
337-27-75,
(067) 577-44-55
ПрАТ «МТС
Україна»

ПрАТ «МТС
Україна»

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

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності
 Назва об’єкта оцінки № 1: приміщення гаража площею 56,1 м2.
Балансоутримувач – Хмельницьке обласне управління водних ресурсів.
Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельницький, вул. Ватутіна, 26а. Мета
проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та
електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; podil_68@spfu.
gov.ua. Види економічної діяльності – 70.10. Діяльність головних управлінь. Балансова залишкова вартість станом на 01.01.2016 – 33 771,00
грн. Розмір земельної ділянки – 0,2400 га. Місце розташування земельної ділянки: м. Хмельницький, вул. Ватутіна, 26а. Цільове призначення
земельної ділянки – землі будівництва під гаражі. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки – 2 050 410,00 грн. Дата оцінки – 29.02.2016.
Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки –
РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП
Мацібора Анатолій Васильович.
 Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення загальною площею
26,58 м2 (у т. ч. площа загального користування – 4,08 м2) на другому поверсі адміністративної будівлі. Балансоутримувач – Головне управління статистики у Хмельницькій області. Місцезнаходження
об’єкта – Хмельницька обл., м. Красилів, вул. Булаєнка, 6а. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та
електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; podil_68@spfu.
gov.ua. Балансова залишкова вартість станом на 31.12.2015 – 60 894,75
грн. Розмір земельної ділянки – 0,0950 га. Місце розташування земельної
ділянки: Хмельницька обл., м. Красилів, вул. Булаєнка, 6а. Цільове призначення земельної ділянки – землі громадського призначення. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 90 593,09 грн. Дата оцінки –
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29.02.2016. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт
з оцінки – адвокат Щибінський Віктор Федорович.
 Назва об’єкта оцінки № 3: приміщення гаража площею 40,9 м2.
Балансоутримувач – Головне управління статистики у Хмельницькій
області. Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., смт Віньківці,
вул. Гоголя, 3. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382)
79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість станом
на 31.12.2015 – 1 613,94 грн. Розмір земельної ділянки – 0,1070 га. Місце розташування земельної ділянки: Хмельницька обл., смт Віньківці,
вул. Гоголя, 3. Цільове призначення земельної ділянки – для обслуговування адміністративного будинку і допоміжних споруд. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 63 640,79 грн. Дата оцінки – 29.02.2016.
Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки –
РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП
Вербіцький Дмитро В’ячеславович.
 Назва об’єкта оцінки № 4: частина площадки площею 700,0 м2
для стоянки автомобілів. Балансоутримувач – Хмельницьке обласне
управління водних ресурсів. Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельницький,
вул. Толбухіна, 11. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382)
79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки – 0,2274 га. Місце розташування земельної ділянки: м. Хмельницький, вул. Толбухіна, 11.
Цільове призначення земельної ділянки – для обслуговування площадки
для стоянки автомобілів. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки –
932 527,00 грн. Дата оцінки – 29.02.2016. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Барабаш Анатолій Володимирович.
 Назва об’єкта оцінки № 5: приміщення гаража площею 22,0 м2.
Балансоутримувач – Управління Державної казначейської служби України
у Полонському районі Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта:
Хмельницька обл., м. Полонне, вул. Л. Українки, 101. Мета проведення
незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна
адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua. Види
економічної діяльності – 84.11. Державне управління загального характеру. Балансова залишкова вартість станом на 01.02.2016 – 12 051,00 грн.
Розмір земельної ділянки – 0,3538 га. Місце розташування земельної
ділянки: Хмельницька обл., м. Полонне, вул. Л. Українки, 101. Цільове
призначення земельної ділянки – землі господарського призначення.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 469 607,53 грн. Дата
оцінки – 29.02.2016. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник
робіт з оцінки – ФОП Коломійчук Людмила Володимирівна.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію у запечатаному конверті з описом документів, що містяться
у конверті:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою
формою (додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); копії документів, в яких зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів,
які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна; копії документів, що підтверджують право на виконання робіт
з оцінки; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу
1 Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна (абзац другий пункту 4 розділу 1 Положення, додаток 2 до
Положення); 3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому
запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання
робіт, який не повинен перевищувати 5 календарних днів.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 29000,
м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, каб. 10. Телефони для довідок: (0382)
72-09-45 (приймальня), 79-56-16.

Конкурсна документація подається до сектору з кадрової роботи,
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи
зі ЗМІ РВ ФДМУ по Хмельницькій області (каб. № 1) до 4 березня 2016
року (включно) до 15.30.
Конкурс відбудеться 12 березня 2016 року о 10.00 у РВ ФДМУ
по Хмельницькій області за адресою: 29000, м. Хмельницький,
вул. Соборна, 75.

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: частина сходової клітки (1-5) цокольного поверху будівлі навчального корпусу № 3 (літ. А-А’) площею
2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Чернівці, вул. Л. Українки, 25. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84.
Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: admin_77@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів (основні засоби): 1 од. Балансова залишкова вартість основних
засобів: 300,12 грн станом на 31.01.2016. Кількість земельних ділянок:
1. Розмір земельної ділянки: 0,6181 га. Місце розташування земельної
ділянки: м. Чернівці, вул. Л. Українки, 25. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування будівель. Правовий режим земельної
ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять
державну таємницю (так, ні): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): орієнтовна дата оцінки – 31.01.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля (5-3) першого поверху будівлі навчального корпусу № 9 (блок літ. В) площею 2,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Чернівці, вул. Сторожинецька, 101. Мета проведення оцінки:
передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника
конкурсу: admin_77@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів
(основні засоби): 1 од. Балансова залишкова вартість основних засобів:
182,77 грн станом на 31.01.2016. Кількість земельних ділянок: 1. Розмір
земельної ділянки: 2,8512 га. Місце розташування земельної ділянки:
м. Чернівці, вул. Сторожинецька, 101. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування будівель. Правовий режим земельної ділянки:
право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
орієнтовна дата оцінки – 31.01.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина тамбуру (1-25) площею 2,0 м2
першого поверху будівлі навчального корпусу № 2 (літ. А). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Чернівці, вул. Університетська, 19. Мета проведення оцінки: передача
в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу:
admin_77@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (основні
засоби): 1 од. Балансова залишкова вартість основних засобів: 51,86 грн
станом на 31.01.2016. Кількість земельних ділянок: 1. Розмір земельної
ділянки: 0,5012 га. Місце розташування земельної ділянки: м. Чернівці,
вул. Університетська, 19. Цільове призначення земельної ділянки: для
обслуговування будівель. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки:
інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю
(так, ні): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовна дата оцінки – 31.01.2016.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина коридору (1-2) площею 2,0 м2
першого поверху будівлі навчального корпусу № 1 (літ. А). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернівецький національний уні-

верситет ім. Ю. Федьковича. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернівці,
вул. Університетська, 28. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу
(0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: admin_77@spfu.
gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (основні засоби): 1 од. Балансова залишкова вартість основних засобів: 0,00 грн станом на 31.01.2016.
Кількість земельних ділянок: 1. Розмір земельної ділянки: 0,5291 га. Місце
розташування земельної ділянки: м. Чернівці, вул. Університетська, 28. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування будівель. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів,
що містять державну таємницю (так, ні): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовна дата оцінки – 31.01.2016.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого приміщення
(2-20) площею 3,5 м2 першого поверху будівлі (літ. А). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ЧД УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернівці, вул. Поштова, 6. Мета проведення
оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84.
Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: admin_77@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів (основні засоби): 1 од. Балансова залишкова вартість основних
засобів: 7 263,61 грн станом на 31.01.2016. Кількість земельних ділянок:
1. Розмір земельної ділянки: 0,2402 га. Місце розташування земельної
ділянки: м. Чернівці, вул. Поштова, 6. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування будівель. Правовий режим земельної ділянки:
право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки: 3 001 131,00 грн. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
орієнтовна дата оцінки – 31.01.2016.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі –Положення).
Замовник – РВ ФДМУ по Чернівецькій області (58001, м. Чернівці,
вул. Л. Кобилиці, 21а).
Платники робіт з незалежної оцінки майна: об’єкти оцінки № 1, 2 – ФОП
Михайлина Павло Любомирович; об’єкти оцінки № 3, 4 – ФОП Палагнюк
Тарас Васильович; об’єкт оцінки № 5 – юридична особа – ПАТ «Державний ощадний банк України».
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом
1 «Оцінка об’єктів в матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок
та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться в Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленою в додатках 2 – 4 до Положення формою.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від
дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а
або безпосередньо до каб. 5 РВ ФДМУ по Чернівецькій області до 18.00
03.03.2016. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки,
на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться 10 березня 2016 р. о 10.00 у РВ ФДМУ по
Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а.
Телефон для довідок (0372) 55-44-84.
Продовження рубрики на стор. 8

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

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

Назва органу
управління

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
майна

найменування

1 Міністерство внутрішніх 08670473, Ковельський МВ УМВС України у Волинській області, 45000, Волинська Частина одноповерхового адміністрасправ України
обл., м. Ковель, вул. Незалежності, 119а, тел. (03352) 9-36-12
тивного приміщення (літ. З-1)

місцезнаходження

08670473.8. ЕХЖТХИ162 45008, Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежності, 156

загальна вартість майна за неза- максимально можлиплоща, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
48,8

64 887,00

2 роки 11 місяців

мета використання
Для виробництва теплової
енергії

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807,
808, 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 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».

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Закарпатській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№ Назва органу
з/п управління

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

1 Державна фіс- 39594268, Державна фіскальна служба України та в оперативному управлінні (користуванні)
кальна служба Хустської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Закарпатській
України
області, м. Хуст, вул. Духновича, 17, тел./факс (03142) 4-32-20

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна максимально
загальна
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження
мета використання
за незалежною можливий
площа, м2
оцінкою, грн строк оренди
Вбудовані приміщення (поз. 3, 39292197.145.АААДЕД208 Закарпатська обл.,
69,4
275 374,00
35 місяців Розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів підак4, 7, 8, 9, 10,11) на першому пом. Хуст, вул. Духноцизної групи – 31,4 м2; розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи – 38,0 м2
версі адмінбудинку літ. А
вича, 17

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60,
РВ ФДМУ по Закарпатській 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».

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Запорізькій 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)

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

1 Державна служба України з над- 38625593, ГУ ДСНС України в Запорізькій області, 69002,
звичайних ситуацій
м. Запоріжжя, вул. Грязнова, 65, тел. (061) 787-94-00

Частина приміщення № 4 площею 108,12
№ 12 першого поверху будівлі літ. А-4

2 Регіональне відділення Фонду
державного майна України по
Запорізькій області

Виробнича будівля літ. А;
мийка літ. Б;
майстерня літ. З;
склад літ. П;
склад літ. Р;
склад літ. С;
майстерня літ. М;
гараж літ. О;
гараж літ. У;
склади літ. Н, Т, Ч, Ю, Я;
електрозварювальний цех літ. Л;
навіс літ. Ш;
ворота № 1, 3, 6, 7, 8, 9;
площадка під обладнання № 2;
оглядова яма № 4;
вапняна яма № 5;
огорожа № 11;
замощення І

Не увійшло у процесі приватизації до статутного капіталу
ЗАТ «Запоріжбуд»

реєстровий номер майна
м2

приміщення

місцезнаходження

загальна вартість майна за незаплоща, м2 лежною оцінкою, грн

максимально можмета використання
ливий строк оренди

38625593.21.ААААЕЛ159

м. Запоріжжя, вул. Георгія
Сапожнікова, 3

137,52

130 490,00

2 роки 360 днів

Розміщення складу

1239559.94.ААББАА766;
1239559.94.ААББАА767;
1239559.94.ААББАА768;
1239559.94.ААББАА769;
1239559.94.ААББАА770;
1239559.94.ААББАА771;
1239559.94.ААББАА772;
1239559.94.ААББАА773;
1239559.94.ААББАА774;
1239559.94.ААББАА775;
1239559.94.ААББАА776;
1239559.94.ААББАА778;
1239559.94.ААББАА779;
1239559.94.ААББАА780;
1239559.94.ААББАА781;
1239559.94.ААББАА782;
1239559.94.ААББАА783;
1239559.94.ААББАА784

м. Запоріжжя, вул. Зої
Космодем’янської, 4

825,9;
39,0;
78,2;
12,0;
15,4;
18,7;
12,5;
95,3;
45,2;
60,7;
40,9;
139,0;
57,1;
5,9;
2,9;
9,6;
12,4;
1 059,0

382 463,00

2 роки 364 дні

Розміщення складу;
офіса

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ ФДМУ по
Запорізькій області, тел.: (061) 226-07-87, 226-07-88, 226-07-89, 227-07-85. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди із супровідним
листом. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного
та комунального майна».
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КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Кіровоградській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
1 Міністерство освіти 02070950, Кіровоградський національний технічний університет,
і науки України
25030, м. Кіровоград, просп. Університетський, 8, тел. (0522)
55-92-34

№
з/п

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

Назва органу
управління

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Частина вбудованого приміщення
фойє на першому поверсі навчального корпусу № 1

02070950.6. ТНЮЦФУ 118

м. Кіровоград, просп.
Університетський, 8

загальна вартість майна за неза- максимально можмета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
7,0
31 328,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу канцтоварів (2,0 м2), непродо-вольчих товарів (1,0 м2) та
розміщення ксерокопіювальної техніки (4,0 м2)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта 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 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

4

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний
загальна вартість майна за неза- максимально можнайменування
реєстровий
номер
майна
місцезнаходження
телефон)
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
15,7
Міністерство регіонально- 02497909, Державне підприємство Державний інститут Нежитлове приміщення на 5-му поверсі
02497909.1.АААЖЖИ759 м. Львів, вул. Генерала
162 030,00
2 роки 11 місяців
го розвитку, будівництва проектування міст «Містопроект», 79044, м. Львів,
будівлі
Чупринки, 71
станом на 31.12.2015
та житлово-комунального вул. Генерала Чупринки, 71, тел. (032) 238-96-96
господарства України
1 рік
Міністерство освіти і науки 02071004, Українська академія друкарства, 79020,
Частина вбудованого нежитлового при02071004.22.ЮШЕНИЖ011 м. Львів, вул. Винни1,5
37 200,00
України
м. Львів, вул. Під Голоском, 19, тел.: (032) 242-23-40, міщення, розміщеного на першому поверсі
ченка, 12
станом на 31.12.2015
252-71-68
навчально-виробничих майстерень (друкарня)
20,1
Державна служба статис- 02361400, Головне управління статистики у Львівській Нежитлове вбудоване приміщення на пер02361400.1.АААДЕЖ048 Львівська обл., м. Зо92 700,00
2 роки 364 дні
тики України
області, 79019, м. Львів, просп. В. Чорновола, 4,
шому поверсі будівлі
лочів, вул. Труша, 2
станом на 31.12.2015
тел. 235-84-28
159,2
Міністерство інфраструк- 38758091, Філія «Львівській державний обласний
Нежитлові приміщення першого повер21536845.3.РХЦЮОГ303 Львівська обл., Бусь648 194,00
1 рік
тури України
навчально-курсовий комбінат «УДП «Укрінтеравтосер- ху (№ 1-13) площею 125,6 м2 та тераса
кий р-н, с. Ожидів,
станом на 31.10.2015
(прибудова) площею 33,6 м2 виробничовіс», 79008, м. Львів, вул. Личаківська, 27а,
вул. Шашкевича, 73
побутового будинку
тел. 275-85-61

Назва органу управління

мета використання
Розміщення громадської організації на плоші, що
не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить не більш як 50,0 м2
Розміщення торговельного автомата, що відпускає
продовольчі товари (кава, снеки)
Розміщення офіса
Розміщення кафе, що здійснює продаж товарів підакцизної групи

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».

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

Назва органу
управління

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

реєстровий
номер майна
1 Міністерство освіти 02125622, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького,
Частина приміщення вестибуля наІнформація
і науки України
м. Черкаси, бульв. Шевченка, 81, тел. (0472) 35-44-63
вчального корпусу № 1
відсутня
2 Міністерство освіти 34716922, Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської
Частина вестибуля на першому поверсі Інформація
і науки України
справи», м. Черкаси, вул. В. Чорновола, 164, тел. (0472) 64-41-66
чотириповерхової будівлі
відсутня
3 Міністерство освіти 02548759, Державний навчальний заклад «Золотоніський професійний ліцей», Маневровий майданчик для початково- Інформація
і науки України
Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Шевченка, 33, тел. (237) 5-32-78
го практичного водіння автомобіля
відсутня
найменування

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна пло- вартість майна за незаща, м2
лежною оцінкою, грн
м. Черкаси, бульв. Шевченка, 81
2,0
12 100,00
місцезнаходження

м. Черкаси, вул. В. Чорновола, 164
Черкаська обл., м. Золотоноша,
вул. Шевченка, 33

максимально можливий
мета використання
строк оренди
2 роки 11 місяців
Розміщення банкомата

2,0

11 500,00

2 роки 11 місяців

3 800,0

617 900,00

2 роки 364 дні

Розміщення банкомата
Розміщення курсів з навчання
водіїв автомобілів

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, кімн. 307, РВ ФДМУ
по Черкаській області, тел. 37-34-48. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону
України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

1 Міністерство освіти
і науки 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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
строк оренди
Частина будівлі прохідної 02071240.1.АААККЖ 307 м. Чернівці, вул. М. Коцю2,0
25 294,00
2 роки 11 місяців
Розміщення термінала само
(літ. М)
бинського, 2
обслуговування
найменування

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

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

Назва органу
управління

1 Державне агентство водних ресурсів України
2 Міністерство
внутрішніх справ
України
3 Міністерство освіти
і науки України
4 Міністерство освіти
і науки України

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

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
01033987, Бортницьке міжрайонне управління водного господарства вул. Гаркуші М. А., вул. Воровського, 1, Київська вул.,
Бориспільський р-н, с. Рогозів, тел. 563-12-37
37027405, Державна установа «Територіальне медичне
об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву», 04050, м. Київ, вул. Платона Майбороди, 19, тел. 483-28-51
21534941, Київський технікум електронних приладів, м. Київ,
вул. П. Лумумби, 17, тел. (044) 529-12-83
02070944, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, вул. Володимирська, 60, тел. 239-32-94

найменування
Нерухоме майно

реєстровий номер майна

місцезнаходження

01033987.1.АААБГВ300

м. Київ, вул. Леніна, 34 (площадка із залізобетонних плит
(інвентарний номер 10331434)
м. Київ, вул. Платона Майбороди, 17

Нерухоме майно – нежитлові при–
міщення на першому поверсі будівлі
«Госпіталь»
Частина вестибуля учбового кор21534941.1.АААКЛВ605 м. Київ, вул. П. Лумумби, 17
пусу № 1
Частина даху для розміщення 4
00493712.5.БЕШСНП5699 м. Київ, просп. Академіка
антено-місць та технічного майданГлушкова, 6
чика навчального корпусу
Частина нежитлового приміщення
02070884.1.ТДФСМД117 м. Київ, просп. Перемоги, 54а
першого поверху гуртожитку № 5

Міністерство освіти 02070884, Київський національний економічний університет ім.
і науки України
Вадима Гетьмана, 03680, м. Київ, просп. Перемоги, 54а, тел.:
(044) 456-50-55, 226-25-73
6 Міністерство освіти 02070938, Національний університет харчових технологій, 01033, Нерухоме майно – частина вну05536739.68.АААБИД 927 м. Київ, вул. Велика Китаїві науки України
м. Київ, вул. Володимирська, 68, тел. 289-95-55
трішньої поверхні стіни нежилого
ська, 92/98
приміщення третього поверху гуртожитку № 1
7 Міністерство освіти 01132330, Національний авіаційний університет, 03058, м. Київ, Нерухоме майно – частина нежитло–
м. Київ, вул. Борщагівська, 193
і науки України
просп. Космонавта Комарова, 1, тел. 406-76-60
вого приміщення на першому поверсі гуртожитку № 5
5

загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
700,0
1 589 880,00
2 роки 11 місяців Розміщення офіса – 72,0 м2;
станом на 30.11.2015
розміщення складу – 628,0 м2
34,3

558 803,00
станом на 30.11.2015

2 роки 11 місяців

8,0

18 858,00
станом на 30.11.2015
24 564,00
станом на 30.11.2015

2 роки 11 місяців

46,7

583 860,00
станом на 31.10.2015

2 роки 11 місяців

Розміщення відділення банку

1,0

13 950,00
станом на 31.10.2015

2 роки 11 місяців

Розміщення провайдера телекомунікацій, який
надає послуги з доступу до мережі Інтернет

1,0

10 200,00
станом на 30.11.2015

2 роки 11 місяців

Розміщення платіжного термінала

11,0

2 роки 11 місяців

Розміщення благодійної організації на площі, що
не використовується для провадження підприємницької діяльності
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах
Розміщення оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку

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

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ НА ПРАВО ОРЕНДИ МАЙНА
Інформація регіональних відділень ФДМУ

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
 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно загальною площею 4,0 м2, що перебуває на балансі Державної
наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, за адресою: м. Київ,
вул. Верхня, 5.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31.10.2015 становить 48 220,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Державне
управління справами.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні
індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова орендна плата за базовий місяць розрахунку – січень
2016 р. становить 371,46 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі
товари (орендна ставка 9 %); ефективне використання об’єкта оренди
відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди;
строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди та
переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню
і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними
нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване
майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в
оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати за-
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ходи 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’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору
оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за
останній місяць платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат
балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу, ніж його
вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку, на користь
балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент укладення
договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений
висновок Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами 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 25 %
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 матеріали:
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вно-

ситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію
про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження
представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих
документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно
нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію
виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної
особи – платника єдиного податку;
додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають
відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та
чинному законодавству України.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 робочих
дні до дати проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (кімн. 107)
за адресою: 01032, м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву,
в конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника
конкурсу (для фізичних осіб за наявності) із зазначенням назви учасника
конкурсу та об’єкта оренди (адреса, площа, балансоутримувач).
Допущені для участі в конкурсі учасники конкурсу або уповноважені
особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру
орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому
конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників
конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної
плати завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.00 на 21-й календарний день після дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв.
Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
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Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044)
281-00-22.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки
конкурсу на право оренди нерухомого
державного майна, що відбувся 10.02.2016
За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення
про укладення з фізичною особою – підприємцем Сірченком Дмитром
Петровичем договору оренди нерухомого державного майна – частини
коридору № 153 першого поверху головного корпусу загальною площею
2,0 м2 (літ. А-3-4; А3-2; А4, А5), реєстровий № 02070849.2.АААККД923,
що перебуває на балансі Запорізького національного технічного університету, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу
з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону на право укладення договору
оренди нерухомого державного майна, що відбувся 10.02.2016
За результатами конкурсу на право оренди державного нерухомого майна:
частини нежитлового приміщення (кімната для умивання) на четвертому поверсі семиповерхової будівлі гуртожитку № 2 загальною пло-

щею 2,0 м2, реєстровий номер 02070996.26.ЛЦУФБО164, за адресою:
м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 114а, що перебуває на балансі ДВНЗ
«Національний лісотехнічний університет України»;
частини нежитлового приміщення (кімната для умивання) на третьому поверсі п’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 1 загальною площею 2,0 м2, реєстровий номер 02070996.26.ЛЦУФБО163, за адресою:
м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 114, що перебуває на балансі ДВНЗ
«Національний лісотехнічний університет України»;
частини нежитлового приміщення (кухня) на п’ятому поверсі
дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 4 загальною площею 4,0 м2,
реєстровий номер 02070996.26.ЛЦУФБО167, за адресою: м. Львів,
вул. Природна, 10, що перебуває на балансі ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України»;
частини нежитлового приміщення (кімната для умивання) на третьому поверсі будівлі гуртожитку № 3 загальною площею 2,0 м2, реєстровий номер 02070996.26.ЛЦУФБО165, за адресою: м. Львів,
вул. Природна, 8, що перебуває на балансі ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України», конкурсною комісією прийнято рішення
про укладення договору оренди з переможцем конкурсу – фізичною
особою – підприємцем Яцишин Оксаною Ігорівною.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки
конкурсу на право оренди нерухомого
державного майна, що відбувся 10.02.2016
За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення про
укладення договору оренди державного нерухомого майна – частини
нежитлового приміщення першого поверху площею 1,5 м2 навчаль-

ного корпусу № 10, інвентарний номер 10310008, реєстровий номер 2010830.1.ААААЛА944, за адресою: вул. Чехова, 7, м. Тернопіль,
що перебуває на балансі Державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Гор
бачевського МОЗ України», з єдиним учасником – підприємцем
Андрєєвою Галиною Іванівною.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу на право оренди
нерухомого державного майна, що відбувся 15.02.2016
За результатами засідання конкурсної комісії на право оренди державного майна – частини нежитлового приміщення загальною площею 1,0 м2 на шостому поверсі гуртожитку № 3 за адресою: м. Київ,
просп. Науки, 23, що перебуває на балансі Національного університету харчових технологій, прийнято рішення укласти договір оренди
з ТОВ «Стартнет».
За результатами засідання конкурсної комісії на право оренди державного майна – частини нежитлового приміщення загальною площею 1,0 м2 на третьому поверсі гуртожитку № 2 за адресою: м. Київ,
просп. Науки, 21, що перебуває на балансі Національного університету харчових технологій, прийнято рішення укласти договір оренди
з ТОВ «Стартнет».
За результатами засідання конкурсної комісії на право оренди державного майна – частини нежитлового приміщення загальною площею 1,0 м2 на третьому поверсі гуртожитку № 4 за адресою: м. Київ,
просп. Науки, 36, що перебуває на балансі Національного університету харчових технологій, прийнято рішення укласти договір оренди
з ТОВ «Стартнет».

КОНКУРСИ З ВІДБОРУ суб’єктів оціночної діяльності
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
Продовження. Початок рубрики на стор. 3 – 6

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 28.12.2015
За результатами конкурсу переможцями визнано:
по об’єкту державної власності – нежитловому вбудованому приміщенню
площею 16,8 м2 в будівлі виробничо-господарського призначення, зайнятій органами управління (літ. Д), у відділі митного оформлення «Автомобільний» митного
поста «Дністер», що перебуває на балансі Державної фіскальної служби України
та в оперативному управлінні (користуванні) Вінницької митниці ДФС, за адресою:
24004, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, пл. Соборна, 7 – ФОП Петричко
Л. В., м. Вінниця;
по об’єкту державної власності – нежитловому вбудованому приміщенню
№ (1-8) площею 18,0 м2 на першому поверсі двоповерхової будівлі гуртожитку № 2
(літ. В), що перебуває на балансі Професійно-технічного училища № 14 смт Вороновиця, за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, смт Вороновиця, вул. Гагаріна,
1 – ФОП Остренюк Л. В., м. Вінниця;
по об’єкту державної власності – нежитлових вбудованих приміщеннях № 6
(12,2 м2), № 7 (9,8 м2) загальною площею 22,0 м2 в одноповерховій будівлі вузла
поштового зв’язку, А, що перебувають на балансі Вінницької дирекції Українського
державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», за адресою: Вінницька
обл., Бершадський р-н, с. Флорино, вул. Чкалова, 58 – ТОВ «Подільський центр
судових експертиз», м. Вінниця;
по об’єкту державної власності – частині нежитлового вбудованого приміщення
площею 4,0 м2 у вестибулі на 1-му поверсі 4-поверхової будівлі учбового корпусу
№ 3 (літ. А), що перебуває на балансі Вінницького національного технічного університету, за адресою: 21021, м. Вінниця, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 7 – ФОП
Реверу О. А., м. Вінниця;
по об’єкту державної власності – частині нежитлового вбудованого приміщення
№ 8 площею 50,0 м2 в одноповерховій зблокованій будівлі з прибудовою (літ. Б);
нежитлових вбудованих приміщеннях (№ 10, 13-17, 19, 22, 23) загальною площею
195,9 м2 на 1-му поверсі триповерхової технічної будівлі (літ. В), що перебуває на
балансі Вінницької філії Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, за
адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Скалецького, 72 – ТОВ «Вінекс», м. Вінниця;
по об’єкту державної власності – частині приміщення площею 2,0 м2 двоповерхової будівлі (інв. № 013501) загальнопідстанційного пункту управління ПС-330
кВ «Барська» Південно-західної електроенергетичної системи, що перебуває на
балансі «Вінницькі магістральні електричні мережі» державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго», за адресою: 23800, Вінницька обл.,
Барський р-н, м. Бар, с. Широке – ФОП Рабець О. М. , м. Вінниця;
по об’єкту державної власності – частині приміщень загальною площею 2,0 м2
одноповерхової будівлі (інв. № 000572) головного щита управління ПС-330 кВ «Він
ницька» Південно-західної електроенергетичної системи, що перебуває на балансі
«Вінницькі магістральні електричні мережі» державного підприємства «Національна
енергетична компанія «Укренерго», за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н,
с. Лука-Мелешківська, вул. Привокзальна,1 – ФОП Могозіну О. Л., м. Вінниця;
по об’єкту державної власності – нежитлових вбудованих приміщеннях (част.
№ 13 (1,6 м2), част. № 14 (10,0 м2) за даними БТІ) загальною площею 11,6 м2 на
2-му поверсі 3-поверхової будівлі (літ. А), що перебувають на балансі Вінницької
дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта»,
за адресою: 22600, Вінницька обл., м. Козятин, вул. Червоноармійська, 39 – ФОП
Шумську О. І., м. Вінниця;
по об’єкту державної власності – нежитлових вбудованих приміщеннях (част.
№ 13 (1,6 м2), част. № 14 (13,8 м2) за даними БТІ) загальною площею 15,4 м2 на
2-му поверсі 3-поверхової будівлі (літ. А), що перебувають на балансі Вінницької
дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта»,
за адресою: 22600, Вінницька обл., м. Козятин, вул. Червоноармійська, 39 – ФОП
Шуткевича В. Є., м. Вінниця;
по об’єкту державної власності – нежитлових вбудованих приміщеннях (№ 1 –
5 за даними БТІ) загальною площею 72,3 м2 на 1-му поверсі 2-поверхової будівлі
бардо-насосної станції (літ. А11), що перебувають на балансі Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт», за адресою:
Вінницька обл., Бершадський р-н, м. Бершадь, вул. Пархоменка, 12 – ТОВ фірму
«Медінтеграція» ЛТД, м. Вінниця;
по об’єкту державної власності – нежитлових вбудованих приміщеннях (№ 1 – 8
у прим. № 3; № 3, № 4 у прим. № 2, та част. приміщення загального користування
13,23 м2 за даними БТІ) загальною площею 144,73 м2 на 1-му поверсі 3-поверхової
адміністративної будівлі (літ. А) районного відділу статистики, що перебувають на
балансі Головного управління статистики у Вінницькій області, за адресою: 23100,
Вінницька обл., Жмеринський р-н, м. Жмеринка, вул. Центральна, 5 – ТОВ «Подільський експертний центр», м. Вінниця;
по об’єкту державної власності – нежитлових вбудованих приміщеннях загальною площею 18,0 м2 на 1-му поверсі 4-поверхового навчального корпусу № 1
(літ. В), що перебувають на балансі Вінницького коледжу будівництва і архітектури Київського національного університету будівництва і архітектури, за адресою:
21001, м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 53 – ФОП Шевчук О. А., м. Вінниця;
по об’єкту державної власності – нежитлових вбудованих приміщеннях
№ 3 (2,9 м2), № 4 (4,2 м2), № 43 (1,9 м2), № 44 (3,6 м2), частина № 45 (11,3 м2),
№ 48 (9,7 м2), № 50 (226,5 м2) загальною площею 260,1 м2 на першому поверсі
дев’ятиповерхового адміністративного будинку, що перебувають на балансі Головного управління Державної казначейської служби України у Вінницькій області,
за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Пирогова, 29 – ТОВ «Подільський експертний
центр», м. Вінниця;
по об’єкту державної власності – нежитлових вбудованих приміщеннях (част.
№ 2 (6,3 м2), № 3 (7,2 м2), № 4 (6,7 м2), № 5 (0,4 м2), № 6 (1,4 м2) за даними БТІ)
загальною площею 22,0 м2 на 1-му поверсі триповерхового виробничого корпусу
(літ. А) з підвалом та чотириповерховими прибудовами, що перебувають на балансі
«Виробничої філії «Вінницька картографічна фабрика» Державного підприємства
«Центр державного земельного кадастру», за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. 600річчя, 19 – ФОП Шевчук О. А., м. Вінниця;
по об’єкту державної власності – нежитлових вбудованих приміщеннях (№ 10 –
№ 16 (244,9 м2) та част. № 17 (2,7 м2) за даними БТІ) загальною площею 247,6 м2
на цокольному поверсі будівлі гуртожитку (літ. А), що перебувають на балансі Він
ницького технічного коледжу, за адресою: 21100, м. Вінниця, просп. Юності, 4 –
ФОП Попову А. А., м. Вінниця;
по об’єкту державної власності – частині нежитлового вбудованого приміщення
№ 119 площею 11,0 м2 на 1-му поверсі 4-поверхового навчального корпусу № 1
(літ. В), що перебуває на балансі Вінницького коледжу будівництва і архітектури Київського національного університету будівництва і архітектури, за адресою: 21001,
м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 53 – ФОП Попову А. А., м. Вінниця;
по об’єкту державної власності – нежитлових вбудованих приміщеннях
№ 1004 – 1010 загальною площею 113,1 м2 в будівлі гуртожитку (літ. А), що перебувають на балансі Барського коледжу транспорту та будівництва Національного
транспортного університету, за адресою: 23000, Вінницька обл., Барський р-н,
м. Бар, вул. Героїв Майдану, 11/14 – ФОП Нікіфоренко Г. А., м. Вінниця;
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по об’єкту державної власності – нежитловій окремо розташованій одноповерховій будівлі магазину (літ. Я) загальною площею 64,1 м2, що перебуває на балансі
Військової частини 3008 Національної гвардії України, за адресою: 21007, м. Вінниця, вул. Некрасова, 70 – Вінницьку торгово-промислову палату, м. Вінниця;
по об’єкту державної власності – нежитлових вбудованих приміщеннях (№ 1,
№ 2, № 3, № ІІ, № 17, № 18, № 19 у прим. № 102 за даними БТІ) загальною площею 110,3 м2 на підвальному поверсі п’ятиповерхового гуртожитку № 3 (літ. А),
що перебувають на балансі Вінницького державного педагогічного університету
ім. М. Коцюбинського, за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 31 – ФОП
Новікову Л. Г., м. Вінниця.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
майна, що відбувся 24.12.2015
1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 86,1 м2 першого поверху будівлі соціально-побутового корпусу, що перебувають на балансі ДПТНЗ «Краматорський центр професійно-технічної освіти»,
ЄДРПОУ 02542064. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Ювілейна, 62. Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс».
2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 169,0 м2, що перебувають на балансі Державного підприємства «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Вугледар, вул. Шахтарська, 16а. Переможець конкурсу – ФОП
Гапотченко А. М.
3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 190,5 м2 будівлі пожежного депо, що перебувають на балансі 16 Державного пожежно-рятувального загону Головного управління Державної служби
України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області (код за ЄДРПОУ 38152963).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. П. Ангеліної, 5. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 29.12.2015
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна визнано:
ПП «Україна-Експерт-Центр» (м. Житомир, вул. Котовського, 60, кв. 11) по
об’єкту – приміщенню теплиці (літ. Р) площею 443,1 м2, що перебуває на балансі
Житомирського національного агроекологічного університету, за адресою: м. Житомир, вул. Корольова, 39;
ПП «Бюро незалежних оцінок» (м. Житомир, вул. пров. 3-й Транзітний, 31) по
об’єкту – приміщенню гаража площею 65,8 м2 (літ. Б), що перебуває на балансі Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Житомирська обл.,
смт Червоноарміськ, вул. Леніна, 115;
фізичну особу – підприємця Шаніна Василя Михайловича (м. Житомир, бульв.
Польський, 14, кв. 96) по об’єкту – нежитлових приміщеннях магазину № 15 (літ. А)
площею 67,8 м2, що перебувають на балансі Житомирської філії Концерну «Військ
торгсервіс», за адресою: Житомирський обл., Житомирський р-н, смт Озерне,
вул. Авіаційна, 3а;
фізичну особу – підприємця Селюка Михайла Олексійовича (м. Коростень,
вул. Кірова, 63, кв. 4) по об’єкту – магазину (літ. А) площею 89,6 м2, що перебуває
на балансі Житомирської філії Концерну «Військторгсервіс», за адресою: Житомирський обл., м. Овруч, вул. Ващука, 5.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 30.12.2015
№
Площа,
Переможець
Назва об’єкта оцінки
Адреса об’єкта оцінки
з/п
м2
онкурсу – СОД
1 Приміщення на першому поверсі будівлі Інсти77,2 м. Івано-Франківськ, ФОП
туту природничих наук, що перебуває на балансі
вул. Галицька, 201б ТарнопольПрикарпатського національного університету
ський А. П.
ім. В. Стефаника
2 Частина приміщення горища в будівлі гуртожитку
20,0 м. Івано-Франківськ, ФОП
№ 7, що перебуває на балансі Івано-Франківського
вул. Набережна
Тарнопольнаціонального технічного університету нафти і газу
ім. В. Стефаника, 30 ський А. П.
3 Частина приміщення першого поверху адміністра- 71,96 м. Івано-Франківськ, ТзОВ
тивної будівлі, що перебуває на балансі Аварійновул. Богдана Хмель- «ЕКА-Захід»
рятувального загону спеціального призначення
ницького, 92в
управління ДСУНС в Івано-Франківській області
4 Гідротехнічні споруди 25 ставів та 2 водоподаючих 62,5 га Івано-Франківська
ФОП
канали, що перебувають на балансі Державного
обл. (на території Між- Тарнопольпідприємства «Укрриба»
річанської, Гузіївської ський А. П.
сільських рад, Болехівська міська рада та
м. Болехів)
5 Частина приміщення на 5-му поверсі в гуртожитку
4,0 м. Івано-Франківськ, ТзОВ
№ 1, що перебуває на балансі Державного вищого
вул. Тролейбусна, 10 «ЕКА-Захід»
навчального закладу «Івано-Франківський національний медичний університет»
6 Частина приміщення на 4-му з половиною по2,0 м. Івано-Франківськ, ТзОВ
версі в гуртожитку № 3, що перебуває на балансі
вул. Мазепи, 171
«ЕКА-Захід»
Державного вищого навчального закладу «ІваноФранківський національний медичний університет»
7 Частина приміщення на 2-му поверсі в гуртожитку
2,0 м. Івано-Франківськ, ТзОВ
№ 4, що перебуває на балансі Державного вищого
вул. Південний Буль- «ЕКА-Захід»
навчального закладу «Івано-Франківський націовар, 32
нальний медичний університет»
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 24.12.2015
1. Приміщення № 118-135 плодоовочевої бази з компресорною і конденсаторною загальною площею 767,3 м2 за адресою: Київська обл., м. Славутич, вул. Ентузіастів, 7, що перебуває на балансі Відокремленого підрозділу «Авторемонтсервіс»
ДП «НАЕК «Енергоатом». Переможець – ТОВ «САМСОН».
2. Нежитлова будівля загальною площею 262,3 м2 за адресою: Київська обл.,
м. Васильів, вул. Грушевського, 1, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Київській області. Переможець – ТОВ «Українські інноваційні
консультанти».

3. Приміщення (магазин) загальною площею 111,9 м2 за адресою: Київська
обл., Миронівський р-н, с. Маслівка, вул. Незалежності, 70, що перебуває на балансі
Маслівського аграрного технікуму ім. П. Х. Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету. Переможець – ФОП Гундарева А. О.
4. Частина нежитлового приміщення загальною площею 129,6 м2 за адресою:
Київська обл., м. Біла Церква, вул. Привокзальна, 3, що перебуває на балансі ГУ
МВС України в Київській області. Переможець – ФОП Мазур В. О.
5. Нежитлове приміщення № 16 на 1-му поверсі будівлі системи ЦЗС загальною
площею 34,8 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт
«Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Переможець – ФОП Чебаков О. І.
6. Бетонований майданчик при будівлі котельні загальною площею 31,45 м2 та
частина даху будівлі котельні загальною площею 5,0 м2 для розміщення 4 антен
но-фідерних пристроїв за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Заворичі,
вул. Трубізька, 8, що перебувають на балансі Трубізького міжрайонного управління
водного господарства. Переможець – ТОВ «Українські інноваційні консультанти».
7. Частина приміщення адміністративної будівлі загальною площею 6,0 м2 за
адресою: Київська обл., м. Миронівка, вул. Леніна, 58, що перебуває на балансі
Головного управління статистики у Київській області. Переможець – ТОВ «ГарантЕкспертиза».
8. Нежитлове приміщення загальною площею 278,8 м2 за адресою: Київська
обл., Фастівський р-н, с. Триліси, вул. Червоноармійська, що перебуває на балансі
ДП «Триліський спиртовий завод». Переможець – ТОВ «Український фінансовоінфестеційний союз».
9. Нежитлове приміщення загальною площею 75,2 м2 за адресою: Київська
обл., м. Бровари, вул. Київська, 219, що перебуває на балансі Київської обласної
дирекції УДППЗ «Укрпошта». Переможець – ПП «Гарант Експерт».
10. Приміщення загальною площею 2,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Ірпінь,
вул. Північна, 79б, що перебуває на балансі Національного університету Державної податкової служби України. Переможець – ТОВ «Аналітично-консалтинговий
центр «Епрайзер».
11. Частина приміщення на 1-му поверсі адміністративного будинку загальною площею 100,42 м2 за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Київська, 286,
що перебуває на балансі Броварської об’єднаної державної податкової інспекції.
Переможець – ФОП Гундарева А. О.
12. Приміщення № 104 адміністративної будівлі загальною площею 14,2 м2
та частина приміщення ЦОК загальною площею 4,5 м2 за адресою: Київська обл.,
м. Біла Церква, бульв. 50-річчя Перемоги, 12, що перебувають на балансі Білоцерківської об’єднаної державної податкової інспекції. Переможець – ТОВ «Аналітичноконсалтинговий центр «Епрайзер».
13. Нежитлові приміщення загальною площею 57,2 м2 за адресою: Київська
обл., м. Тетіїв, вул. Комсомольська, 10, що перебувають на балансі Головного
управління статистики в Київській області. Переможець – ФОП Мазур В. О.
14. Нежитлові приміщення будівлі управління загальною площею 113,0 м2 за
адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 6, що перебувають на балансі Бортницького міжрайонного управління водного господарства
ім. Гаркуші М. А. Переможець – ТОВ «Гарант-Експертиза».
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кiровоградськiй області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки, що відбувся 31.12.2015
Відповідно до п. 3.2 Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 29.08.2011
№ 1270, комісією щодо конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності ухвалено рішення про укладення договорів для проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди з:
ТОВ «Кіровоградський аукціонний центр» по об’єкту оренди – частині приміщення фойє площею 7,36 м2 на першому поверсі навчального корпусу за адресою:
м. Кіровоград, пл. Дружби Народів, 2, що перебуває на балансі державного вищого
навчального закладу «Кіровоградський будівельний коледж»;
ТОВ «АН ЕКСПЕРТ» по об’єкту оренди – нежитлових напівпідвальних приміщеннях площею 98,7 м2 в учбовому корпусі за адресою: Кіровоградська обл.,
м. Олександрія, вул. Діброви, 85, що перебувають на балансі Олександрійського
технікуму Білоцерківського національного аграрного університету.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 28.12.2015
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270, ухвалено рішення про
укладення договорів на проведення незалежної оцінки об’єктів:
з ТзОВ «Західна Українська Консалтингова Компанія» на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – нежитлових приміщень (№ 80, № 81 та № 82) загальною площею 57,2 м2 на другому поверсі семиповерхового корпусу, м. Львів,
вул. І. Франка, 61;
з ТзОВ «Експерттранском» на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди –
нежитлових вбудованих приміщень загальною площею 179,0 м2 в одноповерховій будівлі навісу літ. «Є-1» та під’їзних залізничних колій загальною протяжністю
1 222,8 м, м. Львів, вул. Шевченка, 186а;
з ПП «Експерт-Центр» на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди –
частини внутрішньої стіни вестибуля навчального корпусу № 14 площею 2,16 м2,
м. Львів, вул. Професорська, 1;
з ФОП Войтенко Н. Б. на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – частини вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 1,5 м2 на першому
поверсі навчального корпусу № 11, м. Львів, вул. Професорська, 2;
з ПП «ЕкспертМАШ» на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – частини
внутрішньої стіни вестибуля навчального корпусу № 1 площею 2,16 м2, м. Львів,
вул. Карпінського, 2/4;
з ФОП Горбачовим В. А. на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди –
частини внутрішньої стіни вестибуля навчального корпусу № 4 площею 2,16 м2,
м. Львів, вул. Митрополита Андрія, 5;
з ПП «Леда» на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – вбудованих нежитлових приміщень загальною площею 22,9 м2 на першому поверсі 4-поверхової
будівлі, м. Львів, вул. Замарстинівська, 233;
з СПД Савицьким Д. К. на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – вбудованих нежитлових приміщень загальною площею 57,3 м2 на першому поверсі
5-поверхової будівлі гуртожитку, м. Львів, вул. Володимира Великого, 33;
з ТзОВ «Гал-Світ» на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – вбудованого нежитлового приміщення № 16 загальною площею 166,3 м2 на першому поверсі навчально-виробничих майстерень, Львівська обл., м. Червоноград,
вул. В. Стуса, 3;
з ФОП Крилошанським Ю. Є. на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – вбудованого нежитлового приміщення № 12 загальною площею 166,0 м2 на
першому поверсі навчально-виробничих майстерень, Львівська обл., м. Червоноград, вул. В. Стуса, 3;
з ТзОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг» на проведення незалежної оцінки об’єкта
оренди – вбудованого нежитлового приміщення № 8 загальною площею 45,5 м2
на першому поверсі навчально-виробничих майстерень. Львівська обл., м. Червоноград, вул. В. Стуса, 3.
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