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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

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
Вартість
передплати, грн
3 міс.
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12 міс.
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Комплект у складі:
журналу «Державний інформаційний бюлетень про приватизацію» (укр.). Законодавчі, нормативно-

4 рази
на рік

методичні та інформаційні матеріали
щодо приватизації

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

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

Окреме індивідуально визначене майно – адмінбудинок загальною площею 744,4 м2 разом із земельною ділянкою за адресою: 46002,
Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Глибока, 19, що перебуває на балансі
ТОВ «Тернопільавтотранс 16100» (код за ЄДРПОУ 03118908).

13747462, ГУДКСУ у Кiровоградськiй областi, МФО 823016, одержувач – РВ
ФДМУ по Кіровоградській області.
Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта вносяться на
р/р № 37312002000547, ГУДКСУ у Кiровоградськiй областi, МФО 823016, код
13747462, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровограській області.
Кінцевий термін приймання заяв: 25 грудня 2015 року.
Аукціон в електронній формі буде проведено Універсальною
товарно-сировинною біржею 29 грудня 2015 року. Час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 25 вересня 2015 р. за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до
заяв, подаються в електронному вигляді до товарної біржі «Універсальна
товарно-сировинна біржа» на електронну адресу https://www.utsb.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу товарної біржі «Універсальна товарносировинна біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського),
51, офіс 11) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також
докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні,
конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування у робочі
дні, отримати додаткову інформацію у РВ ФДМУ по Кіровоградській області, адреса: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 706, тел.: 33-25-79,
33-24-00.

ПЕРЕЛІК

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ
Черкаська область

Нежитлове приміщення площею 19,7 м2 у двоповерховому будинку за адресою: 20910, Черкаська обл., Чигиринський р-н, с. Рацеве,
вул. Центральна, 74б, нежитлове приміщення 1, що перебуває на балансі
Чигиринської районної державної адміністрації. Приватизовано покупцем
– фізичною особою за 14 590,00 грн, у т. ч. ПДВ – 2 431,67 грн.
Нежитлові приміщення площею 36,8 м2 у двоповерховому будинку за
адресою: 20921, Черкаська обл., Чигиринський р-н, с. Боровиця, вул. Леніна,
90а, що перебуває на балансі Чигиринської районної державної адміністрації. Приватизовано покупцем – фізичною особою за 26 030,00 грн, у т. ч.
ПДВ – 4 338,33 грн.

підлягають приватизації шляхом продажу
на аукціоні
ПЕРЕЛІК

об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 24.11.2015 № 1780)

Запорізька область

Очисні споруди біологічного очищення фекальних стоків, у складі: насосна фекальних відходів, літ. Ф, насосна фекальних відходів, літ. Р, установка
БІО – 25, № 4 (у тому числі трубопроводи – 366 пог. м) за адресою: 70424,
Запорізька обл., Запорізький р-н, с. Розумівка, територія бази відпочинку
«Лісова поляна», що перебувають на балансі ВАТ «Запоріжсантехмонтаж»
(код за ЄДРПОУ 01415559).

Тернопільська область

об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 27.11.2015 № 1797)

Вінницька область

Одноповерхова будівля лазні загальною площею 146,3 м2 за адресою:
22015, Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Качанівка, вул. Кошового, 16, що
перебуває на балансі ПАТ «Жданівське» (код за ЄДРПОУ 00385684).
Обладнання їдальні (6 одиниць): холодильник «Каспій», інв. № 59 – 1 од.,
електроплита ПЕСМ-4, інв. № 60 – 1 од., м’ясорубка М-70, інв. № 61 – 1 од.,
електроплита ПЕС-4, інв. № 66 – 1 од., холодильна шафа, інв. № 42 – 1 од.,
холодильник «Кристалл», інв. № 218 – 1 од. за адресою: 23744, Вінницька
обл., Гайсинський р-н, с. Бубнівка, вул. Першотравнева, 1, що перебуває
на балансі Фермерського господарства «Людмила-Вінко» (код за ЄДРПОУ
35711815) (зберігач).

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

«Державний інформаційний бюлетень
про приватизацію»

Періодичність

офіційне видання Фонду
державного майна України

Продаж об’єктів групи А

У номері

Індекс та назва видання

7 грудня 2015 р.

121,33 242,66 485,32
2 рази
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)

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

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єктів державної власності
Мiсцезнаходження об’єктів: 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія,
вул. Заводська, 1.
Балансоутримувач: Приватне акціонерне товариство «Науково-вироб
ниче об’єднання «Етал», адреса: 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія,
вул. Заводська, 1, код за ЄДРПОУ 05814256.
1. Назва об’єкта: контейнер 371, інв. № 034627, реєстровий номер
5814256.20.ААВАГЕ109 (Лот 1).
Відомості про об’єкт: рік введення в експлуатацію – 1994 (рік випуску
– 1987). Контейнер тривалий час знаходиться просто неба, в результаті дії
атмосферних явищ поіржавів. Стан задовільний.
Ціна об’єкта без урахування ПДВ – 17 250,00 грн, ПДВ – 3 450,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 20 700,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить 2 070,00 грн.
2. Назва об’єкта: контейнер з металевим дахом, інв. № 034628, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ110 (Лот 2).
Відомості про об’єкт: рік введення в експлуатацію – 1994 (рік випуску
– 1987). Контейнер тривалий час знаходиться просто неба, в результаті дії
атмосферних явищ поіржавів. Стан задовільний.
Ціна об’єкта без урахування ПДВ – 17 250,00 грн, ПДВ – 3 450,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 20 700,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить 2 070,00 грн.
3. Назва об’єкта: контейнер з металевим дахом, інв. № 034629, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ111 (Лот 3).
Відомості про об’єкт: рік введення в експлуатацію – 1994 (рік випуску
– 1987). Контейнер тривалий час знаходиться просто неба, в результаті дії
атмосферних явищ поіржавів. Стан задовільний.
Ціна об’єкта без урахування ПДВ – 17 250,00 грн, ПДВ – 3 450,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 20 700,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить 2 070,00 грн.
4. Назва об’єкта: контейнер 542, інв. № 034631, реєстровий номер
5814256.20.ААВАГЕ113 (Лот 4).
Відомості про об’єкт: рік введення в експлуатацію – 1994 (рік випуску
– 1987). Контейнер тривалий час знаходиться просто неба, в результаті дії
атмосферних явищ поіржавів. Стан задовільний.
Ціна об’єкта без урахування ПДВ – 17 250,00 грн, ПДВ – 3 450,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 20 700,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить 2 070,00 грн.
Умови продажу: після укладення договору купівлі-продажу подальше використання об’єкта визначає покупець.
Покупець бере на себе витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням
договору купівлі-продажу.
Засоби платежу – 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

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження
ціни об’єкта державної власності
Назва об’єкта: виробнича будівля (корпус блоку допоміжного) (літ. А, АІ)
загальною площею 1 085,6 м2.
Балансоутримувач (зберігач): перебуває на позабалансовому рахунку
ТОВ «Машзавод».
Адреса об’єкта: вул. Прутська, 10а, м. Чернівці, 58023.
Відомості про об’єкт: виробнича будівля корпусу блоку допоміжного
(літ. А, АІ) – двоповерхова, цегляна будівля з різними рівнями, прибудована
до колишнього будинку культури «Сучасник». Загальна площа будівлі становить 1 085,6 м2 та складається з: літ. А – 566,9 м2, у т. ч.: площа першого поверху – 283,8 м2, другого поверху – 283,1 м2, а також літ. АІ – 518,7 м2, у т. ч.:
площа першого поверху – 246,8 м2, другого поверху – 271,9 м2.
Фундамент стрічковий, бетонний; стіни та перегородки цегляні; перекриття: перший поверх – монолітне з/б по балках, другий поверх дерев’яне,
оштукатурене; дах – з/б плити; покрівля – азбестоцементні листи; підлога –
бетонна, дощата, паркетні щити, плитка; вікна – дерев’яні, склоблок; двері
дерев’яні, металеві; інженерні комунікації будівлі – електропостачання, центральне опалення, вентиляція, водопровід, каналізація, слаботочні пристрої
(на дату оцінки інженерні комунікації перебувають у зруйнованому стані та
потребують відновлення). Вхід до будівлі з вул. Прутської з території ТОВ
«Машзавод» та зі сторони ТОВ ВКФ «Юпітер». Будівля має декілька окремих
входів: з основного, бокового фасадів, а також із заднього (дворового) фасаду будівлі до частини приміщень першого поверху. Вхід на територію заводу
обмежений через суворий перепускний режим. Будівля не використовується, рік введення в експлуатацію – 1974. Технічний стан приміщень будівлі незадовільний, фізичний знос – 59 %. Об’єкт розташований в серединній зоні
міста. Під’їзні дороги до об’єкта з твердим покриттям.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не відведена.
Будівля розташована на земельній ділянці, яка згідно з державним актом перебуває у постійному користуванні ТОВ «Машзавод».
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 900 109,00 грн, ПДВ –
180 021,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 080 130,80 грн.
Умови продажу об’єкта аукціону:
подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно; дотримання санітарно-екологічних норм утримання об’єкта приватизації; забезпечення
безпечних умов праці на об’єкті приватизації; здійснити державну реєстрацію
об’єкта приватизації (нерухомого майна) в установленому законодавством порядку протягом року після набуття права власності на об’єкт; питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує самостійно відповідно до вимог чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт;
покупець зобов’язаний не перешкоджати продавцю у здійсненні контролю
за виконанням умов договору, надавати необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов як шляхом запитів до покупця щодо виконання умов, так і шляхом перевірок безпосередньо на об’єкті приватизації до
моменту підписання акта підсумкової перевірки; забороняється подальше
відчуження об’єкта приватизації протягом 3 років з моменту його придбання
покупцем без погодження з державним органом приватизації; подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження
для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль
за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ.
Грошові кошти в розмірі 108 013,08 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться
на р/р № 37310501800001 РВ ФДМУ по Чернівецькій області у Головному
управлінні Державної казначейської служби України в Чернівецькій області,
МФО 856135, ідент. код 21432643.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Аукціон буде проведено 28.12.2015 о 12.00 за адресою: м. Чернів
ці, вул. Л. Кобилиці, 21а.
Кінцевий термін приймання заяв – 25.12.2015.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Служба з організації та проведення аукціону: РВ ФДМУ по Чернівецькій
області, адреса: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60.

2
Продаж об’єктів групи Д
Управління приватизації об’єктів груп А, Д та Ж,
т. 280-42-49

ЧЕРHІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІHФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни об’єкта
незавершеного будівництва державної власності –
молочно-тваринницької ферми на 200 голів великої
рогатої худоби, що перебувала на балансі ТОВ «Олексіївське»
(державну реєстрацію товариства припинено)
Назва об’єкта: молочно-тваринницька ферма на 200 голів великої рогатої худоби.
Балансоутримувач: ТОВ «Олексіївське» (державну реєстрацію товариства припинено).
Адреса об’єкта: вул. Б. Хмельницького, 21а, с. Новоолексіівка, Сокирян
ський р-н, Чернівецька обл.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: ОНБ – молочнотваринницька ферма на 200 голів великої рогатої худоби розташована на
околиці с. Новоолексіївка на відстані 100 м до дороги місцевого значення.
На будівельному майданчику розпочато будівництво:
родильної на 25 корів з приміщенням для молодняку на 220 голів –
змонтований фундамент лівого блоку та права стіна висотою близько 1 м.
Будівельна готовність – 0,8 %;
корівника на 200 голів – змонтований фундамент, стіни, колони. На
правому корпусі корівника змонтовані прогони. Будівельна готовність –
26,3 %;

Продаж об’єктів групи Ж
Управління приватизації об’єктів груп А, Д та Ж,
т. 280-42-32

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом зниження ціни
об’єкта державної власності – побутового комплексу
(реєстровий № 3482749.3.ААБББГ942), що перебуває
на балансі ПАТ «Одеснафтопродукт»
Назва об’єкта: побутовий комплекс (реєстровий № 3482749.3.
ААБББГ942).
Адреса об’єкта: вул. 28 Червня, 282а, м. Рені, Одеська обл., 68800.
Балансоутримувач: ПАТ «Одеснафтопродукт», код за ЄДРПОУ 03482749.
Адреса балансоутримувача: 2-й Артилерійський провулок, 6, м. Одеса,
65063.
Інформація про об’єкт: до складу об’єкта входить одноповерхова будівля
зі збірно-розбірних щитових конструкцій, обкладених цеглою. Будівля розташована на території Ренійського нафто-перевального комплексу, який є
об’єктом підвищеної небезпеки І ступеня, окремого виходу з території підприємства немає. Зберігається в задовільному стані, використовується за
призначенням. Забезпечено енергопостачанням, водопостачанням, каналізацією. Земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 649 944,00 грн, ПДВ –
129 988,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 779 932,80 грн.
Умови продажу:
збереження профілю діяльності об’єкта протягом 5 років; утримання
об’єкта та прилеглої території у належному санітарно-технічному стані; питання відведення земельної ділянки під придбаний об’єкт вирішуватиметься покупцем самостійно після укладення договору купівлі-продажу об’єкта
згідно з чинним законодавством.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти
під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№ 37184004004570, в банку ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО
828011, код 20984091, одержувач – РВ ФДМУ по Одеській області.
Грошові кошти в розмірі 77 993,28 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ
по Одеській області на р/р № 37313002004570, МФО 828011, код 20984091,
банк ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса.

кормоцеху – зведений фундамент, зроблена кладка стін, на першому поверсі змонтовані перемички, на другому поверсі не закінчена кладка стін.
Будівельна готовність – 31,8 %;
санпропускника на 15 осіб – зведено фундамент, виконана кладка стін,
внутрішні перегородки, змонтовано та накрито дах з шиферу. Внутрішні
та зовнішні поверхні стін частково оштукатурені. Будівельна готовність –
64,5 %.
Більшість конструкцій не втратили свою несучу спроможність, їх показники міцності дають змогу завершити будівництво.
Об’єкт незаконсервований, будівельний майданчик не охороняється,
огорожа відсутня.
На будівельному майданчику є придбані для об’єкта незавершеного
будівництва матеріали, вироби, конструкції, завезені на майданчик і не використані під час будівництва, зокрема залізобетонні балки – 2 шт., які знаходяться біля кормоцеху.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка сільськогосподарського призначення окремо не відведена. Орієнтовна площа земельної ділянки всього – 0,8459 га, у т. ч. під забудовою – 0,2620 га; кадастровий номер 7324080500:04:001:0284.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 594 851,00 грн, ПДВ –
118 970,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 713 821,20 грн.
Умови продажу об’єкта аукціону:
1. Можлива зміна первісного призначення об’єкта за умови дотримання
вимог Земельного кодексу України.
2. Завершити будівництво об’єкта та ввести його в експлуатацію протягом 5 років з моменту підписання акта приймання-передавання об’єкта
незавершеного будівництва.
3. Здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища,
забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм під час добудови
об’єкта незавершеного будівництва та введення його в експлуатацію.

4. Питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує самостійно в межах чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт.
5. Протягом одного року з моменту переходу права власності до покупця оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації
згідно з чинним законодавством.
6. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації (або його частини) в період чинності зобов’язань покупця, зазначених
у договорі купівлі-продажу, здійснюється після повної сплати ціни продажу
виключно за погодженням з продавцем із забезпеченням збереження для
нового власника всіх передбачених договором зобов’язань, які не виконані
покупцем на момент відчуження, відповідальності за їх невиконання, встановленої законодавством і договором купівлі-продажу.
7. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення
будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання
умов договору надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали,
відомості, документи тощо про виконання умов договору.
Грошові кошти в розмірі 71 382,12 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться на р/р
№ 37310501800001 РВ ФДМУ по Чернівецькій області у Головному управлінні Державної казначейської служби України в Чернівецькій області, МФО
856135, ідент. код 21432643.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Аукціон за методом зниження ціни буде проведено 28.12.2015
о 12.00 за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а.
Кінцевий термін приймання заяв: 25.12.2015.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Служба з організації та проведення аукціону: РВ ФДМУ по Чернівецькій
області, адреса: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60.

Аукціон відбудеться 28 грудня 2015 року об 11.00 за адресою:
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, каб. 1115.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 24 грудня 2015
року до 16.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем
його розташування за сприяння РВ ФДМУ по Одеській області. Додаткову
інформацію можна отримати за телефоном 728-72-62.
Приймання заяв в робочі дні з 10.00 до 16.00, у п’ятницю – з 10.00 до 15.00
у РВ ФДМУ по Одеській області, адреса: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,
15, 11-й поверх, каб. 1113, тел. 728-72-62.

3. Право власності на об’єкт приватизації переходить до покупця після
сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта приватизації та після державної
реєстрації в установленому законодавством порядку права власності.
4. Питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує самостійно в межах чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт.
5. Забороняється подальше відчуження об’єкта приватизації протягом
3 років з моменту його придбання покупцем. Після спливу вказаного терміну відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження
для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу,
виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ.
6. Покупець зобов’язаний не перешкоджати продавцю у здійсненні контролю за виконанням умов договору, надавати необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов як шляхом запитів до покупця щодо
виконання умов, так і шляхом перевірок безпосередньо на об’єкті приватизації до моменту підписання акта підсумкової перевірки.
Для участі в аукціоні за методом зниження ціни учасник подає:
заяву про приватизацію в порядку та за формою, що встановлені наказом Фонду державного майна України від 02.04.2012 № 437.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та платежі за об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37310501800001 РВ ФДМУ по Чернівецькій
області у Головному управлінні Державної казначейської служби України в
Чернівецькій області, МФО 856135, ідент. код 21432643.
Грошові кошти в розмірі 199 689,48 грн (сто дев’яносто дев’ять тисяч
шістсот вісімдесят дев’ять грн 48 коп.), що становить 10 % початкової ціни
об’єкта, вносяться на р/р № 37310501800001 РВ ФДМУ по Чернівецькій
області у Головному управлінні Державної казначейської служби України в
Чернівецькій області, МФО 856135, ідент. код 21432643.
Призначення платежу: 10 % початкової ціни об’єкта приватизації для
участі в аукціоні за методом зниження ціни об’єкта приватизації державної
власності групи Ж – їдальні на 330 місць, що перебуває на позабалансовому рахунку ТОВ «Машзавод», за адресою: вул. Прутська,16б, м.Чернівці,
без ПДВ».
Аукціон за методом зниження ціни відбудеться 28.12.2015 об 11.00
за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, кімн. 4.
Кінцевий термін приймання заяв про участь у аукціоні за методом зниження ціни – 25.12.2015.
Служба з організації та проведення аукціону за методом зниження ціни: РВ ФДМУ по Чернівецькій області, адреса: 58001, м.Чернівці,
вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні з 9.00 до 18.00
за місцем його розташування, звернувшись до РВ ФДМУ по Чернівецькій
області.

ЧЕРHІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІHФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни об’єкта
приватизації державної власності – їдальні на 330 місць
Назва об’єкта: їдальня на 330 місць.
Адреса об’єкта: вул. Прутська, 16б, м. Чернівці, 58023.
Балансоутримувач (зберігач): ТОВ «Машзавод» (код за ЄДРПОУ
30045061, адреса: вул. Прутська, 16, м. Чернівці, 58023).
Відомості про об’єкт: будівля їдальні – двоповерхова цегляна будівля з
підвалом. Загальна площа будівлі їдальні – 1 836,8 м2, у т. ч.: загальна площа
підвалу – 212,3 м2, загальна площа першого поверху – 830,5 м2, другого –
794,0 м2. Приміщення першого поверху їдальні загальною площею 830,5 м2
передані в оренду, використовуються за призначенням та перебувають в
задовільному стані. Приміщення другого поверху та підвалу не використовуються та опечатані. У приміщеннях другого поверху наявні сліди протікання покрівлі. Загальний фізичний стан будівлі задовільний. Потребує проведення поточного ремонту. Об’єкт розташований в серединній зоні міста, в
промисловій зоні. Їдальня знаходиться на земельній ділянці, що перебуває
у постійному користуванні ТОВ «Машзавод». Окремо під об’єкт приватизації
земельна ділянка не виділена. Територія підприємства огороджена, знаходиться під охороною, вхід (в’їзд) на яку здійснюється через прохідну заводу
під наглядом охорони за перепустками. Під’їзні дороги до об’єкта з твердим
покриттям, навколишня територія опоряджена, охороняється.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 1 664 079,00 грн, ПДВ –
332 815,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 996 894,80 (один
мільйон дев’ятсот дев’яносто шість тисяч вісімсот дев’яносто чотири) гривні 80 коп.
Умови продажу об’єкта на аукціоні за методом зниження ціни:
1. Покупець зобов’язаний зберігати профіль діяльності об’єкта протягом 5 років.
2. Покупець зобов’язаний дотримуватись санітарно-екологічних норм
утримання об’єкта приватизації.

КОНКУРСИ З ВІДБОРУ розробників документації із землеустрою
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Кіровоградській області про оголошення
конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою
присвоєння кадастрового номера земельній ділянці
Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки
під об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера (проведення робіт з присвоєння кадастрового номера земельній ділянці).
Дані про об’єкт землеустрою.
Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт незавершеного
будівництва – механізований тік, що перебуває на балансі Управління
капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації, за адресою: Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Бутівське,
вул. Польова, 2.
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,6 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від
03.10.2005 № 2683 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації» зі змінами від 30.11.2005 № 3069, від
02.11.2006 № 166, наказ РВ ФДМУ по Кіровоградській області від 08.12.2005
№ 482 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта незавершеного
будівництва», наказ РВ ФДМУ по Кіровоградській області від 01.09.2009
№ 262 «Про продаж об’єкта незавершеного будівництва – механізова-

ний тік, що знаходиться на балансі управління капітального будівництва
Кіровоградської обласної державної адміністрації, без земельної ділянки»,
вимоги пункту 6 статті 120 Земельного кодексу України.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт
із землеустрою: витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння
кадастрового номера земельній ділянці.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по
Кіровоградській 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 за встановленою формою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою,
затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948); копія документа, що посвідчує 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 та зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948) – для фізичних
осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців
робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається
в календарних днях.
Конкурсна документація подається до відділу фінансово-бухгалтер
ської роботи, господарсько-документального забезпечення та інформатики РВ ФДМУ по Кіровоградській області до 30 грудня 2015 року
включно.
Конкурс вiдбудеться 11 січня 2016 року о 10.00 в РВ ФДМУ
по Кiровоградськiй областi за адресою: 25009, м. Кiровоград,
вул. Глинки, 2, кiмн. 706. Телефон для довідок (0522) 33-25-79.

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

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна
 1. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення в будівлі
гуртожитку площею 5,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44500,
Волинська обл., м. Камінь-Каширський, вул. Воля, 44. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): основні засоби – 1 найменування.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 31.10.2015: 461,37 грн.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: пропорційний частині площі будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Волинська обл.,
м. Камінь-Каширський, вул. Воля, 44.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для обслуговування
адміністративних, жилих та виробничих приміщень.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право постійного користування земельною ділянкою.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно
31.10.2015.
 2. Найменування об’єкта оцінки: частина будівлі лікувально-оздо
ровчого корпусу площею 295,1 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
45006, Волинська обл., м. Ковель, вул. Б. Хмельницького,17. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження дії договору
оренди.
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Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): основні засоби – 1 найменування.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 31.10.2015: 21 364,00 грн.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: пропорційний частині площі будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Волинська обл.,
м. Ковель, вул. Б. Хмельницького, 17.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для обслуговування
вузлової лікарні станції Ковель.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право постійного користування земельною ділянкою.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки від
19.02.2014.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно
31.10.2015.
 3. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення поліклініки
площею 35,2 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45006, Волинська обл.,
м. Ковель, вул. Б. Хмельницького, 17. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження дії договору оренди.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): основні засоби – 1 найменування.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 31.10.2015: 2 093,23 грн.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: пропорційний частині площі будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Волинська обл.,
м. Ковель, вул. Б. Хмельницького, 17.

Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для обслуговування
вузлової лікарні станції Ковель.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право постійного користування земельною ділянкою.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки від
19.02.2014.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно
31.10.2015.
 4. Найменування об’єкта оцінки: артсвердловина. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 44700, Волинська обл., м. Володимир-Волинський,
вул. Драгоманова, 38. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати з метою
продовження дії договору оренди.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): основні засоби – 1 найменування.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 01.11.2015: 0,0 грн.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: пропорційний частині площі будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Волинська обл.,
м. Володимир-Волинський, вул. Драгоманова, 38.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для обслуговування приміщень.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право постійного користування земельною ділянкою.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно
30.11.2015.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію у запечатаному конверті з описом
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підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності». До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 2 до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011
№ 1270 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за
№ 1096/19834); копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде
залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені
їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи,
кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його
штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна,
у тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт, який не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Кваліфікаційними вимогами до учасників конкурсу є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцінки, що
має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів та
суб’єктів оціночної діяльності, виданими відповідно до Порядку ведення
Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 10.06.2013 № 796 і
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.06.2013 за № 937/23469;
досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема
подібного майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, та їх особистого
досвіду у проведенні оцінки подібного майна; письмової згоди оцінювачів,
яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці
виміру – календарних днях.
Конкурс відбудеться о 9.00 через 14 днів після опублікування цієї
інформації у РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк,
Київський майдан, 9, кімн. 801, телефон для довідок 24-00-57.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору адміністративного
забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за чотири робочих дні до
дати проведення конкурсу включно за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 833.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною
площею 23,0 м2. Балансоутримувач: Національна металургійна академія України. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Куйбишева, 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
 2. Назва об’єкта: частина даху загальною площею 15,0 м2. Балан
соутримувач: ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет». Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 35. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
 3. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 36,5 м2. Балансоутримувач: ДП «Придніпровська залізниця». Адреса:
м. Нікополь, вул. Героїв Чорнобиля, 54. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
 4. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 71,5 м2. Балансоутримувач: ДП «Придніпровський експертнотехнічний центр держпраці». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Казакова, 3.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати.
 5. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення
площею 2,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський технікум зварювання та електроніки ім. Є. О. Патона. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. К. Цеткін,
2а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
 6. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною
площею 21,7 м2. Балансоутримувач: ДП «Придніпровська залізниця».
Адреса: м. Верхівцеве, вул. Вокзальна, 4. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
 7. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 12,4 м2. Балансоутримувач: ДД УДППЗ «Укрпошта». Адреса:
м. Нікополь, вул. Добролюбова, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
 8. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 50,5 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний
університет залізничного транспорту ім. Академіка В. Лазаряна. Адреса:
м. Дніпропетровськ, вул. Лазаряна, 2. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
 9. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною
площею 2,6 м2. Балансоутримувач: ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗУ». Адреса: м. Дніпропетровськ, пл. Жовтнева, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
 10. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною
площею 7,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний
університет». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. ХХІІ Партз’їзду, 11. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
 11. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 61,49 м2. Балансоутримувач: ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект».
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 29 та 29а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
 12. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 70,5 м2. Балансоутримувач: Національна металургійна академія
України. Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 13 – 15. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
 13. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною
площею 12,93 м2. Балансоутримувач: ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект».
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 29. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
 14. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 6,3 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний
університет ім. О. Гончара. Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна,
72. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
 15. Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів у кількості 7 од.
Балансоутримувач: ПАТ «Інгулецький ГЗК». Мета оцінки – визначення розміру збитків, нанесених державі за неналежне збереження об’єктів державної власності.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; копію установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які
працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки
та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде
додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту
Фондом державного майна України (копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином); інформацію
про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо
досвіду його роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів,
які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 29.08.2011 № 1270 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
19.09.2011 за № 1096/19834.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт та терміну виконання робіт (у календарних днях).
Регіональне відділення буде розглядати лише такі пропозиції учасників
конкурсу, в яких термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом
документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності» до відділу організаційно-доку
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ментального забезпечення регіонального відділення за адресою: 49000,
м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, кімн. 10 до 16 грудня 2015 р.
Конкурс відбудеться у регіональному відділенні 22.12.2015
о 10.00, телефон для довідок (056) 744-11-51.

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: нежитлова будівля КПП № 1 (будівля № 1/533
– прохідна) площею 64,55 м 2 . Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Житомир, просп. Миру, 22, військове містечко № 1. Балансоутримувач:
Житомирський військовий інститут ім. С. П. Корольова. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди.
Дата оцінки: 30.11.2015.
 Об’єкт оцінки № 2: частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2
учбового корпусу № 1. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська
обл., м. Бердичів, вул. Молодогвардійська, 2а. Балансоутримувач:
Бердичівський коледж промисловості, економіки та права (Житомирська
обл., м. Бердичів, вул. Молодогвардійська, 2а). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою продовження договору оренди.
Дата оцінки: 30.11.2015.
 Об’єкт оцінки № 3: приміщення чайної площею 484,0 м2 на 1-му
поверсі будівлі № 1/97. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир,
просп. Миру, 22, військове містечко № 1. Балансоутримувач: Житомирський
військовий інститут ім. С. П. Корольова. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
продовження договору оренди.
Дата оцінки: 30.11.2015.
 Об’єкт оцінки № 4: нежитлове приміщення (кімн. 5) площею
18,2 м2 у будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл.,
м. Коростень, вул. Грушевського, 24/1. Балансоутримувач: Професійнотехнічне училище № 16 м. Коростеня (Житомирська обл., м. Коростень,
вул. Грушевського, 24/1). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди.
Дата оцінки: 30.11.2015.
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, яка складається з підтвердних документів та конкурсної пропозиції претендента. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою; копія установчого документа претендента; копії
кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та
яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку
майна, завірені їхніми особистими підписами; письмові згоди оцінювачів,
яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів оцінювачів; копію
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом
державного майна України; інформація про претендента (документ, який
містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації
та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному
складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому
числі подібного майна, тощо); довідка про розрахункові рахунки із зазначенням банківських реквізитів; копія свідоцтва про сплату ПДВ (або свідоцтва про сплату єдиного податку); один конверт із зазначенням адреси
учасника конкурсу.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті
і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (не більше
5 календарних днів). Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
Конкурсну документацію слід подавати окремо по кожному об’єкту оцінки до відділу персоналу та адміністративно-господарської роботи РВ ФДМУ
по Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 13.00.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Житомирській області через
15 календарних днів з дня опублікування цієї інформації за адресою:
м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, тел. для довідок 42-04-18.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення (поз. 3, 4, 7, 8,
9, 10, 11) загальною площею 69,4 м2 на першому поверсі адмінбудинку (літ. А). Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Хуст,
вул. Духновича, 17. Телефон (03142) 4-32-20. Балансоутримувач: Державна
фіскальна служба України та в оперативному управлінні (користуванні)
Хустської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління
ДФС у Закарпатській області. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для укладення договору оренди.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування.
Орієнтовна дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.11.2015.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого приміщення коридору (поз. 32) площею 3,0 м2 першого поверху будівлі (літ. А).
Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Сонячна, 26.
Телефон (0312) 61-42-30. Балансоутримувач: Державна фіскальна служба
України та в оперативному управлінні (користуванні) Державної податкової
інспекції у м. Ужгороді Головного управління ДФС у Закарпатській області.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для продовження договору оренди.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування.
Орієнтовна дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.11.2015.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого приміщення холу (поз.
11) площею 3,0 м2 першого поверху будівлі (літ. А). Місцезнаходження
об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Волошина, 52. Телефон (0312)
61-43-70. Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України та в оперативному управлінні (користуванні) Головного управління ДФС у Закарпатській
області. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для продовження договору оренди.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування.
Орієнтовна дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.11.2015.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 29.08.2011 № 1270 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
19.09.2011 за № 1096/19834 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності,
які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено здійснення практичної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у
межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 10
червня 2013 року № 796; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна; переліку оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна; письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної
діяльності до виконання робіт з оцінки майна.
Для участі в конкурсі потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 2 до
Положення); копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних
документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено
до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, завірені їх особистими підписами (у тому числі тих, що працюють за сумісництвом), а також копії кваліфікаційних документів; інформація

про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо
його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів,
які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті
і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (у календарних днях). До уваги приймаються пропозиції, в яких строк виконання робіт з
оцінки об’єктів не перевищує 5 днів.
Конкурсну документацію слід подавати за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу до канцелярії РВ ФДМУ по Закарпатській
області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 до 17.00.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті на кожний
об’єкт окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На
конверті потрібно зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь
у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікування цієї
інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по
Закарпатській області за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60,
каб. 303. Телефон для довідок 61-38-83.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації
 Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – очисні споруди
біологічного очищення фекальних стоків, у складі: насосна фекальних відходів, літ. Ф, насосна фекальних відходів, літ. Р, установка БІО-25, № 4 (у тому
числі трубопроводи – 366 пог. м), реєстровий номер 1415559.5.ААВАВГ112,
що перебувають на балансі ПАТ «Запоріжсантехмонтаж» (правонаступник ВАТ «Запоріжсантехмонтаж»). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
70424, Запорізька обл., Запорізький р-н, с. Розумівка, територія бази відпочинку «Лісова поляна». Контактний телефон балансоутримувача: (061)
224-08-28. Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні.
Контактні телефони: відділ реформування власності (061) 226-07-75 (76),
відділ оцінки (061) 226-07-66.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): 70424, Запорізька
обл., Запорізький р-н, с. Розумівка, територія бази відпочинку «Лісова поляна». Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – для розташування бази відпочинку.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2015.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта
господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 29.08.2011
№ 1270 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за
№ 1096/19834 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності,
які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено здійснення практичної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у
межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам потрібно подати конкурсну документацію в запечатаному
конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та дату проведення конкурсу) з описом підтвердних документів, що містяться в ньому.
До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 2 до Положення); копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково
залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а також копії
кваліфікаційних документів оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента
щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з
незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання, претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу організаційнодокументального та інформаційного забезпечення РВ ФДМУ по Запорізькій
області (кімн. 9) до 16.12.2015 (включно).
Конкурс відбудеться 21.12.2015 о 10.00 у РВ ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50,
кімн. 35. Телефони для довідок: (061) 226-07-53 (56).

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Частина приміщення загальною площею 72,5 м2 на першому поверсі будівлі гуртожитку № 7, що перебуває на балансі ІваноФранківського національного технічного університету нафти і газу, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Набережна ім. В. Стефаника, 30.
Запланована дата оцінки: 30.11.2015.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для укладення договору оренди.
 2. Приміщення загальною площею 2,1 м2 на першому поверсі
адмінбудівлі, що перебуває на балансі Управління державної казначейської служби України у Верховинському районі Івано-Франківської області,
за адресою: Івано-Франківська обл., смт Верховина, вул. І. Франка, 23.
Запланована дата оцінки: 30.11.2015.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для укладення договору оренди.
 3. Частина приміщення складу (літ. А) загальною площею
72,0 м2, що перебуває на балансі Державної пожежно-рятувальної частини Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в ІваноФранківській області, за адресою: Івано-Франківська обл., Богородчанський
р-н, смт Солотвине, вул. Шевченка, 4а.
Запланована дата оцінки: 30.11.2015.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для продовження договору оренди.
Претенденти подають до регіонального відділення конкурсну документацію. Конкурсна документація подається у запечатаному конверті з описом
підтвердних документів, що містяться в конверті. Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270); копія установчого документа
претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у
штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання
звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного
майна України; інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого
досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково
залучаються ним. з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна,
тощо); один конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному печаткою учасника конкурсу конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт та відповідної калькуляції витрат, а також строку виконання робіт. Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній
одиниці виміру – календарних днях (для об’єктів нерухомого майна – не
більше 5 днів).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, мають бути
завірені належним чином.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ по ІваноФранківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї інформації у РВ ФДМУ по Івано-Франківській області за
адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для
довідок 55-31-39.
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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 покрівлі будівлі стаціонарного
корпусу площею 20,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кіровоград,
вул. Салганні Піски, 14. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати при укладенні договору оренди. Балансоутримувач: державний заклад «Спеціалізована
медико-санітарна частина № 19 Міністерства охорони здоров’я України».
Орієнтовна дата оцінки – 30.11.2015.
Площа земельної ділянки: 87,34 м2.
Місце розташування земельної ділянки: м. Кіровоград, вул. Салганні
Піски, 14.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення швидкомонто
ваної будівлі площею 299,0 м 2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Кіровоградська обл., Новгородківський р-н, с. Інгуло-Кам’янка, вул. Шев
ченка, 27. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати при продовженні договору оренди. Балансоутримувач: Кіровоградське міжрайонне управління
водного господарства.
Орієнтовна дата оцінки – 30.11.2015.
Площа земельної ділянки: 0,0850 га.
Місце розташування земельної ділянки: Новгородківський р-н, с. ІнгулоКам’янка, вул. Шевченка, 27.
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’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 29.08.2011
№ 1270 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за
№ 1096/19834 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності,
які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено здійснення практичної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у
межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претенденти на участь у конкурсі подають до РВ ФДМУ по Кіровоградській
області конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та
підтвердних документів. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі за встановленою формою відповідно до
Положення; копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних
документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено
до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми
особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту
Фондом державного майна України; інформація про претендента (документ,
який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому
числі подібного майна, тощо); опис підтвердних документів; один конверт
із зазначенням адреси учасника конкурсу.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт; строк виконання робіт – не більше 5 днів
після отримання у повному обсязі необхідної документації та інформації
про об’єкт оцінки.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться у конверті. На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурсну документацію слід подавати до РВ ФДМУ по Кіровоградській
області за адресою: м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 800 до 17.15 21
грудня 2015 р. включно.
Конкурс відбудеться 25 грудня 2015 р. о 8.00 у РВ ФДМУ по Кіро
воградській області за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки,
2, кімн. 708. Телефон для довідок (0522) 33-23-38.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення оцінки об’єктів оренди
 Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною
площею 19,3 м2 на першому поверсі (інв. № 10310009). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луганська обл., м. Попасна, вул. Первомайська, 165.
Балансоутримувач: ДЗ «Вузлова лікарня Попаснянської районної ради».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження
терміну дії договору оренди.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2015.
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 29.08.2011
№ 1270 і зареєстрованого Міністерством юстиції України 19.09.2011 за
№ 1096/19834.
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцінки, що
має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 13.06.2013 за № 937/23469; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у
проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна; переліку оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звітів про
оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна;
письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою; копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких
буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів
оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; інформація про претендента
(документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у
його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки
майна, у тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті та має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (для об’єктів
нерухомого майна – не більше 5 днів; для цілісних майнових комплексів –
15 – 20 днів).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації о 10.00 у РВ ФДМУ по Луганській області за адресою: 93404,
Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Леніна, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики,
організаційно-документального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ
по Луганській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 93404, Луганська обл.,
м. Сєверодонецьк, вул. Леніна, 32а.
Телефон для довідок (06452) 4-23-48.

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: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 32,9 м2 на першому поверсі громадсько-побутового
корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. І. Блажкевич, 14.
Балансоутримувач: Державний навчальний заклад «Львівське міжрегіональ-
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не вище професійне училище залізничного транспорту». Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної
плати з метою продовження договору оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний частині площі будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. І. Блажкевич, 14.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2015 (орієнтовно).
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення № 67 площею 2,0 м2
на другому поверсі 2-поверхової будівлі. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Львівська обл., м. Самбір, вул. Вокзальна, 8. Балансоутримувач: ВП
«Дистанція сигналізації і зв’язку станції Львів» ДТГО «Львівська залізниця».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний частині площі будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Самбір,
вул. Вокзальна, 8.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2015 (орієнтовно).
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 1 загальною площею 56,2 м2 в одноповерховій будівлі складу літ. «Р-1».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Курмановича, 1а.
Балансоутримувач: 1-й об’єднаний загін Державної спеціальної служби транспорту. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний частині площі будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Курмановича, 1а.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2015 (орієнтовно).
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 1,
4, 5, ХІХ загальною площею 384,8 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Словацького, 1.
Балансоутримувач: Львівська дирекція УДППЗ «Укрпошта». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної
плати з метою укладення договору оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний частині площі будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Словацького, 1.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2015 (орієнтовно)
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 103,5 м2 на першому поверсі одноповерхової металевої споруди виробничої майстерні. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Демнянська, 15. Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка». Мета
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати з метою продовження договору оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний частині площі будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Демнянська, 15.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2015 (орієнтовно).
 6. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 98,25 м2 дев’яти
поверхової будівлі гуртожитку. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Єрошенка, 20. Балансоутримувач: Вище професійне училище № 29
м. Львова. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний частині площі будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Єрошенка, 20.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2015 (орієнтовно)
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 29.08.2011 № 1270 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
19.09.2011 за № 1096/19834 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності,
які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено здійснення практичної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у
межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 10
червня 2013 року № 796; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна; переліку оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна; письмової згоди оцінювачів, яких буде залучено суб’єктом оціночної діяльності
до виконання робіт з оцінки майна.
Для участі в конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Львівській області конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 2 до
Положення); копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; копія
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом
державного майна України; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково
залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, завірені їх особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів; інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та
особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі
подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті з
описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо
ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж
за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок:
(032) 261-62-14, 261-62-04.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна з визначенням ринкової вартості
 1. Назва об’єкта: нежитлові приміщення будівлі площею 73,7 м2.
Місцезнаходження об’єкта: пл. Перемоги, 4, смт Чутове, Полтавська обл.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України у
Чутівському районі Полтавської обл. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.12.2015.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту).
 2. Назва об’єкта: нежитлове приміщення будівлі площею 107,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Жовтнева, 72, м. Гребінка, Полтавська
обл. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Полтавській області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.12.2015.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі документи:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 19.09.2011 за № 1096/19834); копію установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у
штатному складі та яких буде залучено претендентом до проведення оцінки
та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде
додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а
також копії кваліфікаційних документів оцінювачів; копію сертифіката суб’єкта
оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; інформацію про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду
роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють

у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки
майна, у тому числі подібного майна, тощо); один конверт із зазначенням
адреси учасника конкурсу.
Зазначені документи подаються у запечатаному конверті.
Конкурсна пропозиція претендента подається у окремо 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 персоналу та
адміністративно-господарської роботи РВ ФДМУ по Полтавській області за
адресою: м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, кімн. 401 до 18.12.2015 включно.
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за № 1096/19834, конкурс
відбудеться 24.12.2015 о 10.00 у РВ ФДМУ по Полтавській області за
адресою: 36014, м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, 4-й поверх, кімн. 404.
Телефон для довідок (05322) 2-89-58.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів
 Назва об’єкта оцінки: частина нежитлової адміністративної будівлі
літ. А поз. 12, 13, 14 загальною площею 60,2 м2 відділу статистики у
Теребовлянському районі, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Тернопільській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
вул. Наливайка,4, м. Теребовля, Тернопільська обл. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості майна з метою подальшого
розрахунку орендної плати.
Основні види продукції (послуг), що виробляється: –.
Залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 30.10.2015 – 0,00 грн.
Дата оцінки – 30.11.2015.
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів,
що містяться в конверті, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою; копію установчого документа претендента; копії
кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких
буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів
оцінювачів; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; інформацію про претендента
(документ, який має містити відомості про претендента щодо його досвіду
роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють
у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки
майна, у тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт – не більше
5 календарних днів.
Копії документів, що подаються претендентами, мають бути завірені
згідно з ДСТУ 4163-2003.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:
до участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності,
які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльності в Україні», яким передбачено здійснення діяльності з оцінки майна за напрямом – «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1. «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому
числі земельних ділянок та майнових прав на них»; які мають відповідну кваліфікацію стосовно оцінки об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними
кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в
Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення
Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 10.06.2013 № 796, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 13.06.2013 за № 937/23469; які мають досвід у проведенні
оцінки майна, зокрема подібного майна; у складі яких працюють оцінювачі,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна; за
наявності наявність письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено
суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів, а подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні
приймає рішення щодо недопущення його до участі в конкурсі. За письмовою
заявою претендента підготовлена ним конкурсна документація може бути
повернута після затвердження протоколу засідання комісії.
Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 46008, м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11, кімн. 604.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікування цієї
інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по
Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11.
Телефон для довідок 52-66-85.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
№ Назва об’єкта
Площа,
Адреса об’єкта
Орієнтовна
Балансоутримувач
з/п
оцінки
м2
оцінки
дата оцінки
2
1 Частина даху
11,0 м
м. Київ,
Національна парламентська 31.12.15
та технічного (у т. ч. 7,0 м2 вул. М. Грушев- бібліотека України
та 4,0 м2) ського, 1
поверху
2 Частина даху
28,0 м2
м. Київ, Боричів Національна парламентська 31.12.15
та технічного (у т. ч. 9,0 м2 узвіз, 13
бібліотека України
2
та 19,0 м )
поверху
3 Нежитлове
168,3
м. Київ, вул.
Київський технікум заліз30.11.15
приміщення
І. Франка, 26а
ничного транспорту
4 Нежитлове
436,1
м. Київ, вул.
Київський технікум заліз30.11.15
приміщення
І. Франка, 26а
ничного транспорту
5 Нежитлове
3 605,7
м. Київ, вул. Виш- Комплекс відпочинку
31.12.15
приміщення
городська, 150
«Пуща-Водиця» Державного управління справами
6 Нежитлове
621,0
м. Київ, вул. Пав- Повернуто у власність дер- 31.12.15
приміщення
лівська, 4 – 8
жави за рішенням суду
 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
№
Назва об’єкта
Площа, Адреса об’єкта
Дата
Балансоутримувач
з/п
оцінки
м2
оцінки
оцінки
1 Частина нежитло6,0 м. Київ, вул. До- Національна медична ака30.11.15
вого приміщення
рогожицька, 9
демія післядипломної освіти
ім. П. Л. Шупика
2 Нежитлове при38,0 м. Київ, вул. Тур- Національний педагогічний уні- 31.12.15
міщення
генєвська, 8/14 верситет ім. М. П. Драгоманова
Учасникам конкурсу потрібно подати до Регіонального відділення Фонду
державного майна України по м. Києву конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів. До підтвердних
документів належать:
заява про участь у конкурсі (за встановленою формою); копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які
працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та
підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копія
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом
державного майна України; інформація про претендента (документ, який
містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та
особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі
подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті
і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він
не визначений в інформації про проведення конкурсу.
Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.

№ 60 (909)

5
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті
з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
який відбудеться 5 січня 2016 р.».
Конкурс відбудеться 5 січня 2016 р. об 11.00 у РВ ФДМУ по
м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-32.
Документи приймаються до 17.30 29 грудня 2015 р. за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок 281-00-32.

ПІДСУМКИ
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
проведеного 23.11.2015, переможцями конкурсу визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Самсон» щодо визначення вартості єдиного майнового комплексу колишнього державного підприємства
«Головинський кар’єр» з метою приватизації за конкурсом з відкритістю
пропонування ціни за принципом аукціону;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Канзас Ріал Естейт» щодо визначення ринкової вартості державної частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Оздоровчий комплекс – «Пролісок»,
що становить 31,07 % статутного капіталу товариства, з метою її приватизації шляхом продажу за грошові кошти;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «М Консалтинг» щодо визначення ринкової вартості нежитлових приміщень загальною площею 114,0 м2
за адресою: м. Київ, пров. Музейний, 10а, що обліковуються на балансі
Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, з метою продовження
строку дії договору оренди.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 22.10.2015
Для проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності:
частини фойє будівлі літ. АІ адмінкорпусу площею 2,0 м2, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Матросова, 32, переможцем
конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шастун С. Г.;
вбудованих приміщень (поз. 121-125 за планом) загальною площею
44,9 м2 на четвертому поверсі адмінбудівлі (літ. А), місцезнаходження
об’єкта: Закарпатська обл., м. Чоп, вул. Берег, 93, переможцем конкурсу
визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Кіян Т. П.;
адмінбудівлі літ. «У» площею 245,5 м2; сторожки літ. «Ф» площею 8,7 м2;
гаража літ. «Х» площею 321,9 м2 та дворової території, необхідної для досягнення мети найму, площею 3 745,0 м2, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Берегово, вул. Мочолівська, 157, переможцем конкурсу
визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Ріалті-О»;
частини вбудованого приміщення коридору поз. ІІ площею 3,42 м2 першого поверху будівлі (літ. А) навчального корпусу економічного факультету
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», місцезнаходження об’єкта:
Закарпатська обл., м. Ужгород, пл. Народна, 3, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Експерт-Центр».
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 22.10.2015
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцями визнано:
ФОП Перевая Володимира Сергійовича на виконання робіт з оцінки
об’єкта оренди – нежитлового приміщення № 3 (у складі частин приміщень
з № 1 до № 6 коридору I) підвального поверху дев’ятиповерхового гуртожитку (літ. А-9) загальною площею 110,3 м2, що перебуває на балансі ДНЗ
Дніпрорудненський професійний ліцей. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Дніпрорудне, просп. Ентузіастів, 15;
ФОП Таран Марину Анатоліївну на виконання робіт з оцінки об’єкта
оренди – нежитлового приміщення № 3 першого поверху триповерхової
адміністративної будівлі (літ. Б-3) загальною площею 15,9 м2, що перебуває
на балансі Головного управління статистики у Запорізькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Токмак, вул. Радянська, 230;
ПП «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди – будівлі зварювального цеху (літ. В), реєстровий номер 1239559.95ААББАА791,
площею 295,8 м2, яка не увійшла у процесі приватизації до статутного капіталу ЗАТ «Запоріжбуд». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя,
вул. Експресівська, 28;
ФОП Таран Марину Анатоліївну на виконання робіт з оцінки об’єктів
оренди:
нежитлових приміщень чотириповерхової будівлі загальною площею
77,1 м2, а саме: нежитлових приміщень, вбудованих в цокольний поверх будівлі (літ. А-4, приміщення 2, частина приміщення VII), площею 13,6 м2;
нежитлових приміщень вбудованих у перший поверх будівлі (літ. А-4,
приміщення 1, частини приміщення з № 4 до № 6 включно площею 53,5 м2
у спільному користуванні частини приміщень з № 1 до № 3 включно площею
10,0 м2), що перебувають на балансі Запорізької дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Гуляйполе, вул. Шевченка, 16;
ТОВ «Національна експертно-правова група» на виконання робіт з оцінки
об’єкта оренди: частини вбудованого нежитлового приміщення № 53 загальною площею, 4,0 м2 першого поверху будівлі, літ. А-11, реєстровий номер
02360576.31.ААДЕЕ9194, що перебуває на балансі Головного управління
статистики у Запорізькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Леніна, 75;
ФОП Перевая Володимира Сергійовича на виконання робіт з оцінки об’єкта
оренди: нежитлових приміщень та площі загального користування адміністративної будівлі (літ. А-8; А2-3; А3-2), інв. № 5973/4 (4117), загальною площею
225,2 м2, а саме: нежитлового приміщення четвертого поверху № 402 площею
17,6 м2; нежитлових приміщень п’ятого поверху з № 501 до № 507 включно,
№ 509, № 510, № 513, № 514 площею 189,0 м2; площі загального користування,
яка становить 18,6 м2, що перебувають на балансі Відокремленого підрозділу
«Запорізька АЕС ДП НАЕК «Енергоатом». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Курчатова, 11;
ПП «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: нежитлового приміщення № 233 п’ятого поверху п’ятиповерхової адміністративної
будівлі (літ. А-5) загальною площею 30,3 м2, що перебуває на балансі Запорізького обласного управління водних ресурсів. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Запоріжжя, просп. Леніна, 105.
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кiровоградськiй області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки, що відбувся 16.10.2015
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 договору для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди з:
товариством з обмеженою відповідальністю «Кіровоградський аукціонний центр» по об’єктах оренди:
нежитловому приміщенню площею 8,9 м2 у будівлі адміністрації авіаційнотехнічної бази за адресою: м. Кіровоград, вул. Добровольського, 1, що перебуває на балансі Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету;
вбудованому нежитловому приміщенню площею 22,9 м2 на першому поверсі будівлі залізничного експедиційно-сортувального відділу за адресою:
м. Кіровоград, вул. Поповича, 3, що перебуває на балансі Кіровоградської
дирекції УДППЗ «Укрпошта».
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кiровоградськiй області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки, що відбувся 23.10.2015
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 договору для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди з:
ФОП Пєшковою Світланою Володимирівною по об’єкту оренди – нежитловому приміщенню площею 12,1 м2 на другому поверсі адміністративної
будівлі за адресою: Кіровоградська обл., смт Онуфріївка, вул. Гагаріна, 1, що
перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України
у Онуфріївському районі Кіровоградської області;
ТОВ «Кіровоградський аукціонний центр» по об’єктах оренди:
частині приміщення фойє площею 2,0 м2 у навчальному корпусі закладу
за адресою: м. Кіровоград, пл. Дружби народів, 2, що перебуває на балансі державного вищого навчального закладу «Кіровоградський будівельний
коледж»;
частині приміщення площею 4,0 м2 на першому поверсі вестибуля навчального корпусу № 1 за адресою: м. Кіровоград, просп. Університетський,
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8, що перебуває на балансі Кіровоградського національного технічного
університету;
частині приміщення площею 34,0 м2 на першому поверсі вестибуля
навчального корпусу № 1 за адресою: м. Кіровоград, просп. Університетський, 8, що перебуває на балансі Кіровоградського національного технічного університету.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди, що відбувся 22.10.2015
1. Частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею
2
20,7 м на першому поверсі чотириповерхової будівлі лабораторного корпусу
(інв. № 10311002) за адресою: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Донецька, 41, переможець конкурсу – ПП «Екорт».
2. Нежитлові вбудовані приміщення площею 23,4 м2 на першому поверсі
двоповерхової будівлі (інв. № 4967) за адресою: Луганська обл., СтанічноЛуганський р-н, ст. Вільхова, вул. Свердлова, 35а, переможець конкурсу –
ТОВ Агентство по нерухомості «Дісконт».
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 21.10.2015
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
оренди з:
ФОП Горбачовим В. А. на проведення незалежної оцінки нежитлового
вбудованого приміщення № 28 загальною площею 15,9 м2 на другому поверсі
триповерхової будівлі, Львівська обл., м. Миколаїв, бульв. Проектний, 1;
з ТзОВ «Гал-Світ» на проведення незалежної оцінки вбудованого нежитлового приміщення площею 12,2 м2 на цокольному поверсі гуртожитку,
м. Львів, вул. Карпинця, 27;
з ФОП Горбачовим В. А. на проведення незалежної оцінки нежитлового
вбудованого приміщення загальною площею 19,5 м2 на першому поверсі
адміністративного корпусу, Львівська обл., м. Трускавець, вул. Городище, 6.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 22.10.2015
Переможцем конкурсу визнано:
юридичну особу – Приватне підприємство «Науково-консультаційний
Експоцентр» по об’єкту групи А – гаражі літ. АВ площею 271,5 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Маршала Бірюзова, 26/1, м. Полтава. Балансоутримувач: ВАТ «Демітекс». Мета оцінки: визначення початкової ціни об’єкта
для продажу на аукціоні;
юридичну особу – Товарну біржу «Полтавська регіональна біржа нерухомості» по:
об’єкту групи А – будівлі карамельного цеху загальною площею 2 057,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Спаська, 10, м. Полтава. Балансоутримувач:
ПАТ «Полтавакондитер». Мета оцінки: визначення початкової ціни об’єкта
для продажу на аукціоні;
об’єкту групи А – будівлі адміністративного корпусу загальною площею
453,4 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Спаська, 10, м. Полтава. Балан-

соутримувач: ПАТ «Полтавакондитер». Мета оцінки: визначення початкової
ціни об’єкта для продажу на аукціоні;
ФОП – Лісного Андрія Івановича по об’єкту – нежитловому приміщенню
площею 15,2 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Горького, 52, смт Нова Галещина, Козельщинський р-н, Полтавська обл. Балансоутримувач: Казенне
підприємство «Південукргеологія». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди
юридичну особу – ТОВ «Консалтінгова компанія «Форекс» по об’єкту –
частині нежитлового приміщення площею 4,0 м2. Місцезнаходження об’єкта:
вул. Маршала Бірюзова, 90/14, м. Полтава. Балансоутримувач: Професійнотехнічне училище № 4 м. Полтави. Мета оцінки: визначення ринкової вартості
з метою укладення договору оренди;
юридичну особу – ПП «Оцінювач» по об’єкту – нежитловому приміщенню (кімн. 33) площею 16,4 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Жовтнева,
1а, м. Кобеляки, Полтавська обл. Балансоутримувач: Кобеляцька районна
державна адміністрація. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою
укладення договору оренди;
юридичну особу – ПП «Нерухомість на Подолі» по об’єкту – частині даху
гуртожитку № 4 площею 4,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Луценка, 44,
м. Полтава. Балансоутримувач: ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна
академія». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення
договору оренди;
юридичну особу – ТОВ «Експертсервіс Україна» по об’єкту – частині нежитлового приміщення в фойє головної будівлі вокзалу Полтава-Південна
площею 2,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: пл. Слави, 1, м. Полтава. Балансоутримувач: Відокремлений підрозділ «Вокзал Полтава-Південна» ДП
«Південна залізниця». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою
укладення договору оренди;
юридичну особу – Українську універсальну біржу по об’єкту – кімнаті їдальні для співробітників аптеки площею 166,6 м2. Місцезнаходження
об’єкта: вул. Паркова, 12, с. Божківське, Полтавський р-н, Полтавська обл.
Балансоутримувач: Надержинщинська виправна колонія УДПтСУ в Полтавській області № 65.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 20.10.2015
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта – приміщення свинарника загальною
площею 268,6 м2, що перебуває на балансі Державного навчального закладу «Почаївське вище професійне училище», за адресою: вул. Кременецька, 31в, м. Почаїв, Крнменецький р-н, Тернопільська обл. визнано ТОКП
«Експерт».
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта – окремого індивідуально-визначеного
майна – колишнього протирадіаційного сховища загальною площею 574,9 м2
у складі: Г-Пд-1 вхід в підвал (23,7 м2), ІІ тамбур (4,8 м2), ІІІ приміщення
(323,1 м2), ІV умивальник (8,4 м2), V туалет (10,9 м2), VІ туалет (10,5 м2), VІІ
умивальник (8,1 м2), VІІІ приміщення (14,7 м2), ІХ приміщення (14,3 м2), Х
кладова (1,7 м2), ХІ кладова (31,7 м2), ХІІ коридор (3,8 м2), ХІІІ приміщення
(1,6 м2), ХІV сходи (2,9 м2), ХV коридор (2,3 м2), ХVІ електрощитова (14,0 м2),
ХVІІ коридор (5,2 м2), ХVІІІ дизельна (30,3 м2), ХІХ пункт управління (14,6 м2),
ХХ вхід (24,5 м2), ХХХVІІ приміщення (1,9 м2), ХХХVІІІ вихід (21,9 м2), що не
увійшло до статутного капіталу ТДВ «Галія», але залишилось на балансі товариства, за адресою: вул. Опільського, 1, м. Тернопіль визнано суб’єкта
оціночної діяльності – ТОВ фірму «Гудвіл».
Продовження рубрики на стор. 7

ДО УВАГИ ОЦІНЮВАЧІВ
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-32-42
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
16.11.2015

м. Київ			

№ 1710

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

		

Заступник Голови Фонду		Н. Лебідь
Додаток до наказу від 16.11.2015 № 1710

Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких поновлено
Свiдоцтво про реєстрацію у Державному
Кваліфікаційний документ оцінювача
№
реєстрі оцінювачів та СОД
Прізвище, ім’я та по батькові
Регіон
з/п
номер
дата видачі
номер
дата видачі
навчальний заклад
1 Волоков Володимир Олександрович
8408
27-08-2010
МФ № 4841
24-02-2007
УКШ
м. Київ
2 Гладких Сергій Іванович
695
16-04-2002
560
26-10-2001
Мін’юст
Кіровоградська обл.
3 Жидкова Надія Павлівна
10705
17-09-2013
4-038
29-01-2000
МЦПІМ
Дніпропетровська обл.
ЦМК № 1402
02-10-1999
МІБ
4 Косило Петро Васильович
211
04-11-2015
Івано-Франківська обл.
МФ № 1402-1
02-10-1999
МІБ
5 Куть Наталія Леонідівна
214
04-11-2015
МФ № 778
04-04-1997
ІКЦ УТО
м. Львів
6 Мазепа Віктор Леонідович
2701
19-04-2005
2474
14-07-2001
МЦПІМ
м. Житомир
7 Малишев Сергій Борисович
310
23-06-2003
МФ № 189
31-05-2003
ККН
Київська обл.
8 Мулярчук Ігор Петрович
7653
29-07-2009
МФ № 7034
11-07-2009
МІБ
м. Київ
9 Романова Олена Анатоліївна
10246
15-08-2013
МФ № 5456
27-10-2007
Інст. експ. та упр. власн.
м. Одеса
10 Савич Петро Олексійович
4769
19-07-2006
МФ № 1365
19-06-2004
УКШ
Житомирська обл.
МФ № 1151-4
26-09-1998
МІБ
МФ № 1151-1
26-09-1998
МІБ
11 Солодкий Олексій Іванович
226
11-11-2015
м. Дніпропетровськ
МФ № 1151-3
26-09-1998
МІБ
МФ № 1151-2
26-09-1998
МІБ
12 Троценко Микола Артурович
578
02-04-2002
С-44
10-10-2000
ККН
Київська обл.
МФ № 2202
13-11-2004
УКШ
13 Усс Сергій Анатолійович
215
04-11-2015
Запорізька обл.
МФ № 990
27-12-1997
ІКЦ УТО
МФ № 1774-1
15-07-2000
МІБ
14 Федченко Людмила Юріївна
193
11-09-2015
м. Київ
ЦМК № 1774
15-07-2000
МІБ
15 Шелудченко Олег Олександрович
6007
19-11-2007
МФ № 5414
20-10-2007
Егіда
м. Запоріжжя
Примітка. Мін’юст – Міністерство юстиції України; МЦПІМ – Міжнародний центр приватизації, інвестицій та менеджменту; МІБ – Міжнародний інститут бізнесу; ІКЦ УТО – Колективне підприємство
«Інформаційно-консультаційний центр»; ККН – Київський коледж нерухомості; УКШ – Українська комерційна школа; Егіда – ТОВ «Агентство незалежної експертизи «Егіда»; Інст. експ. та упр. власн. – Інститут
експертизи та управління власністю.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
27.11.2015

м. Київ			

№ 1792

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

		

Заступник Голови Фонду		Н. Лебідь
Додаток до наказу від 27.11.2015 № 1792

Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких поновлено
Свiдоцтво про реєстрацію у Державному
Кваліфікаційний документ оцінювача
№
реєстрі оцінювачів та СОД
Прізвище, ім’я та по батькові
Регіон
з/п
номер
дата видачі
номер
дата видачі
навчальний заклад
1 Войцеховська Олена Валентинівна
10426
28-08-2013
95
07-03-2001
ПШРОАР
м. Одеса
2 Кириленко Олег Іванович
6630
02-07-2008
МФ № 5864
05-04-2008
УКШ
м. Запоріжжя
3 Кравченко Олена Володимирівна
755
22-07-2014
МФ № 8364
19-05-2012
ІКЦ УТО
Харківська обл.
4 Прісняк Андрій Олександрович
864
17-10-2014
МФ № 8213
05-10-2013
УКШ
м. Київ
5 Федоров Євген Валентинович
9604
18-01-2013
МФ № 8668
22-12-2012
МІБ
м. Київ
Примітка. ПШРОАР – ТОВ «Професійна школа ріелторів Одеської асоціації ріелторів»; УКШ – ТОВ «Українська комерційна школа»; ІКЦ УТО – Колективне підприємство «Інформаційно-консультаційний
центр» Українського товариства оцінювачів; МІБ – Міжнародний інститут бізнесу.

7 грудня 2015 року

6
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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
348270 61.29. ОГЛИ ЯМ028 45300, Волинська обл.,
60,5
142 976,00
2 роки 11 місяців Облаштування місця торгівлі
смт Іваничі, вул. Бангрупою непродовольчих
ківська, 6
товарів

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
найменування
контактний телефон)
34827061, Головне територіальне управління юстиції у Частина адміністративного приміщення (загальною площею 1 330,2 м2,
Волинській області, 43001, м. Луцьк, вул. Володимир- у т. ч. підвал загальною площею 320,8 м2) літ. «А-3» площею 60,5 м2
ська, 1, тел. (0332) 78-47-90

Назва органу
управління

1 Міністерство
юстиції України

реєстровий номер майна

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».

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

Назва органу
управління

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

1 Державне агентство вод- 04391351, Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів,
них ресурсів України
84112, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Комунарів, 35

найменування

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
04391351.1. АААБГД715 Донецька обл., м. Слов’янськ,
53,7
133 317,00
2 роки 11 місяців Розміщення офіса
вул. Комунарів, 35
станом на 31.08.2015

реєстровий номер майна

Нежитлові вбудовані приміщення першого
поверху адміністративної будівлі

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18, РВ ФДМУ по Донецькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди
відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (057) 704-17-36.

Житомирська область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Житомирській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п
1

Назва органу
управління
Регіональне відділення ФДМУ по Житомирській області

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
найменування
контактний телефон)
ВАТ «Житомирнафтопродукт» (ліквідовано) Автозаправна станція контейнерного типу (недіюча) у складі:
будівля з силовим пультом управління (літ. А);
автозаправний блок-пункт (літ. Б);
автозаправний блок-пункт (літ. В);
автозаправний блок-пункт (літ. Г);
уборна (літ. У);
під’їзна площадка з зовнішнім освітленням;
зовнішнє освітлення

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
–
Житомирська обл., Ружинський
60 839,00:
2 роки 364 дні
Розміщення автозаправної
9,0;
р-н, с. Вчорайше, вул. Радян10 865,00;
станції
7,4;
ська, 70
8 933,00;
7,4;
8 933,00;
7,5;
9 054,00;
2,5;
3 018,00;
420,0
19 962,00;
74,00

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, РВ ФДМУ по Житомирській 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

№
з/п
1

Назва органу
управління
Державна служба
статистики України

Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Запорізькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
Балансоутримувач
загальна вартість майна за неза- максимально можли(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
02360576, Головне управління статистики у Запорізькій області, Нежитлове приміщення № 3 першо- 02360576.31.АААДЕЕ934 Запорізька обл., м. Ток15,9
28 234,00
2 роки 364 дні
Інше використання нерухомого майна (розміщення май69600, м. Запоріжжя, просп. Леніна, 75, тел. (061) 787-60-41
го поверху триповерхової будівлі
мак, вул. Радянська, 230
стерні з виготовлення печаток та штампів)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ ФДМУ по Запорізькій області,
тел.: (061) 226-07-87, 226-07-88, 226-07-89, 227-07-85. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди із супровідним листом. У разі надходження двох і більше
заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

київська область
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Київській області в оголошенні про намір передати в оренду об’єкти державної власності, щодо яких надійшли заяви, опублікованому в газеті «Відомості приватизації» від 25.11.2015
№ 57 (906) на стор. 6, щодо об’єкта № 5 – нежитлових приміщень № 95, № 96 на 2-му поверсі пасажирського термінала «D» площею 56,4 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебувають на балансі
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», в колонці «Найменування» слід читати: «Нежитлові приміщення № 95, № 96 на 2-му поверсі будівлі наземних перонних бригад».

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

Назва органу
управління

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

Державна фіскальна 39292197, Державна фіскальна служба України та перебуває в оперативному управлінні
служба України
(користуванні) Долинської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління
ДФС у Кіровоградській області, 04655, м. Київ, Львівська площа, 8, тел. (044) 272-51-59

найменування
Частина приміщення

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
38516786. 183. АААДЕД 757 Кіровоградська обл.,
6,0
20 337,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного
м. Долинська, вул. Соборності
об’єкта з продажу канцтоварів
України, 60
реєстровий номер майна

місцезнаходження

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».

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

Назва органу
управління

1 Міністерство охорони
здоров’я України
2 Міністерство охорони
здоров’я України
3 Міністерство охорони
здоров’я України

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

найменування

02010830, Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені
І. Я. Горбачовського МОЗ України», 46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1, тел.: (0352) 52-44-92, 25-09-29
02010830, Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені
І. Я. Горбачовського МОЗ України», 46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1, тел.: (0352) 52-44-92, 25-09-29
02010830, Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені
І. Я. Горбачовського МОЗ України», 46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1, тел.: (0352) 52-44-92, 25-09-29

Частина нежитлового приміщення першого поверху гуртожитку № 1
Частина нежитлового приміщення першого поверху гуртожитку № 2
Частина нежитлового приміщення першого поверху навчального корпусу № 10

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
місцезнахозагальна вартість майна за незалеж- максимально можлидження
площа, м2 ною оцінкою, грн без ПДВ
вий строк оренди
02010830.1.ААААЛА955 м. Тернопіль,
1,5
9 271,00
2 роки 11 місяців
вул. Живова, 3
02010830.1.ААААЛА956 м. Тернопіль,
1,5
8 820,00
2 роки 11 місяців
вул. Живова, 5
02010830.1.ААААЛА944 м. Тернопіль,
1,5
9 710,00
2 роки 11 місяців
вул. Чехова, 7

реєстровий номер майна

мета
використання
Розміщення
кавомата
Розміщення
кавомата
Розміщення
кавомата

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 603, РВ ФДМУ по Тернопільській 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».

харківська область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Харківській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
1 Міністерство 02071180, Національний технічний університет «Харосвіти і науки ківський політехнічний інститут», 61002, м. Харків,
України
вул. Фрунзе, 21, тел.: (057) 707-66-00, 707-66-01
2 Міністерство 01116472, Український державний університет залізосвіти і науки ничного транспорту, 61050, м. Харків, майдан ФейєрУкраїни
баха, 7, тел. (057) 732-28-75

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
місцезнахо- загальна вартість майна за неза- максимально можлидження площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Нежитлове приміщення – кімн. 8 (217) на другому поверсі 02071180.1.ДВГЛЛД059 м. Харків,
17,2
103 200,00
1 рік
3-поверхової будівлі навчально-лабораторного корпусу
вул. Фрун(математичний корпус), інв. № 1031000027, літ Т-3
зе, 21
Нежитлове приміщення – кімн. 15 у підвалі 5-поверхового 01116472.1.ПВПСЦЧ084 м. Харків,
27,0
106 600,00
1 рік
гуртожитку № 1, корпусу 1, літ. А-5, інв. № 10320008
пров. Лізи
Чайкіної, 2

3 Міністерство 02547843, ДПТНЗ «Харківське вище професійне
освіти і науки училище будівництва», 61110, м. Харків, Салтівське
України
шосе, 123, тел. (057) 738-21-04

Нежитлове приміщення – кімн. 7 на другому поверсі
2-поверхової будівлі їдальні, інв. № 10310003, літ. Д-2

№ Назва органу
з/п управління

найменування

реєстровий номер майна

02547843.1.ЖФФАСР006 м. Харків,
Салтівське
шосе, 123

16,7

82 400,00

1 рік

мета використання
Розміщення наукового парку для реалізації проектів наукового парку
Розміщення: торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів,
крім товарів підакцизної групи (15,0 м2);
буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи (10,0 м2);
торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів (2,0 м2)
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної
групи

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів (обов’язково вказати поштову адресу з індексом заявника, дату та номер газети «Відомості приватизації», в якому опублікована інформація про об’єкт оренди)
приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18, 3-й поверх, кімн. 308, РВ ФДМУ по Харківській області. У разі надходження двох і більше
заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». За додатковою інформацією слід
звертатися у робочі дні та години у відділ оренди РВ ФДМУ по Харківській області – 4-й поверх, кімн. 401 або за тел. 705-18-59.

Херсонська область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Херсонській 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)

найменування

01072148, Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний Нежитлове приміщення на дев’ятому поверсі
університет», 73006, м. Херсон, вул. Р. Люксембург, 23, тел. (0552) 41-62-16
та частина даху будівлі гуртожитку № 6

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
місцезнахозагальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
дження
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
0049320.2.БЕШСНП7892 м. Херсон, вул.
18,11;
50 636,00;
2 роки 11 місяців Розміщення обладнання базової
Садова, 17а
15,0
51 246,00
станції мобільного зв’язку

реєстровий номер майна

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, РВ ФДМУ по Херсонській області. Заяви
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його
оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
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7
Черкаська область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

1 Українська державна будівель- 31782788, Черкаське державне житлово-побутове підприємство «Житлосервіс», Частина нежитлового приміщення
на корпорація «Укрбуд»
м. Черкаси, вул. Енгельса, 261/1, тел. 64-72-30

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
–
м. Черкаси, вул. Нечуя Левиць314,3
352 330,00
2 роки 363 дні
Розміщення складу
кого, 32/1

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

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

Назва органу
управління

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

1 Міністерство освіти 02070890, Київський національний університет технологій та дизайну,
і науки України
01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, тел. (044) 256-84-23

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
02070890.1.ДШФДХХ004 м. Київ, вул. Неми
2,0
27 200,00
1 рік
Розміщення термінала самообслуговування
ровича-Данченка, 2
станом на 30.09.2015
банку

найменування

Нерухоме майно – частина нежитлового
приміщення на першому поверсі навчального
корпусу № 4
Нерухоме майно – частина нежитлового приміщен- 01132330.3.КАТГНП073 м. Київ, вул. Дружня на 4-му поверсі будівлі гуртожитку № 2
ківська, 6а

2 Міністерство освіти 02570575, Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
і науки України
Національного авіаційного університету, 03113, м. Київ, вул. Дружківська, 6 тел. (044) 400-73-79
3 Міністерство освіти 02070921, Національний технічний університет України, м. Київ, просп. Нерухоме майно – нежитлове приміщення
і науки України
Перемоги, 37, тел. 236-79-89
4 Державна служба 21680000, Головне управління регіональної статики, 01601, м. Київ,
статистики України вул. Шота Руставелі, 3, тел.: 287-24-22, 235-37-39

02070921.1.БДЧАХЯ048 м. Київ, вул. Верхньоключова, 1/26

Нерухоме майно на першому поверсі 9-поверхової 21680000.1.АААДЕЖ528 м. Київ, вул. Есплаадміністративної будівлі (кімн. 102, 103)
надна, 4-6

5 Державне управлін- 23696843, Національна академія державного управління при Президен- Нежитлове приміщення у будівлі навчальноня справами
тові України, 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20, тел. (044) 481-21-55 лабораторного корпусу № 1

–

м. Київ, вул. Ежена
Потьє, 20

2,0

17 790,00
станом на 30.09.2015

2 роки 11 місяців

16,0

164 000,00
станом на 30.09.2015

1 рік

20,2

359 580,00
станом на 31.08.2015

2 роки 11 місяців

47,0

745 760,00
станом на 30.09.2015

2 роки 11 місяців

Розміщення суб’єкта господарювання, що
здійснює побутове обслуговування населення
(пральні машини самообслуговування)
Розміщення торговельного об’єкта з продажу
продовольчих товарів, крім товарів підакцизної
групи (12,0 м2), та торговельного об’єкта
з продажу непродовольчих товарів (4,0 м2)
Розміщення громадської організації на площі,
що не використовується для проведення підприємницької діяльності
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі

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

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про проведення
конкурсу на право оренди нерухомого державного майна
 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нежитлове приміщення (1-20) площею 10,3 м2 першого поверху будівлі КПП (літ. А) за адресою:
Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с. Тереблече, вул. Головна, 2к.
Орган управління – Державна фіскальна служба України.
Балансоутримувач – Державна фіскальна служба України.
Користувач – Чернівецька митниця ДФС.
Вартість об’єкта оренди, визначена згідно з висновком про вартість на
31.08.2015, становить 53 826,00 грн без урахування ПДВ.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої
постановою Кабінетом Міністрів України від 4 жовтня 1995 року № 786, за базовий
місяць оренди – вересень 2015 року становить 1 835,47 грн (без ПДВ) при
використанні об’єкта оренди з метою розміщення брокерської контори (надання
послуг митного брокера) (орендна ставка 40 %).
Основні умови конкурсу:
1) найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта оренди порівняно зі стартовим розміром орендної плати за базовий місяць оренди;
2) своєчасна сплата орендної плати з урахуванням її індексації (щомісяця до
15 числа місяця, наступного за звітним);
3) забезпечення сплати орендної плати у вигляді завдатку в розмірі, не меншому, ніж орендна плата за базовий місяць оренди, яка сплачується протягом місяця з дня укладення договору;
4) належне утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призначенням;
5) страхування об’єкта оренди на суму, не меншу, ніж зазначена у висновку
про вартість, на користь користувача в порядку, визначеному чинним законодавством;
6) заборона суборенди та переходу права власності на орендоване майно
до третіх осіб;
7) збереження орендованого майна, запобігання його пошкодженню і псуванню та забезпечення пожежної безпеки;
8) своєчасне здійснення за рахунок орендаря капітального, поточного та інших
видів ремонту орендованого майна з дозволу користувача;
9) об’єкт оренди не підлягає приватизації;
10) право користувача разом з орендодавцем здійснювати контроль за станом
та цільовим використанням майна;
11) укладення з користувачем орендованого майна окремого договору про
компенсацію плати податку за землю та відшкодування комунальних платежів протягом 15 робочих днів після укладення договору оренди;
12) термін оренди – 2 роки 364 дні;
13) подальше продовження терміну дії договору за умови виконання орендарем своїх обов’язків за договором оренди за наявності згоди користувача та
погодження органу, уповноваженого управляти об’єктом оренди. Продовження
зазначеного договору у визначеному вище порядку можливе за умови якщо інше
не буде встановлено законодавством на момент закінчення строку дії договору. У
разі якщо на момент продовження договору оренди остання оцінка об’єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, то для продовження договору оренди
проводиться нова оцінка об’єкта оренди;
14) зміни і доповнення або розірвання договору допускаються за взаємної
згоди сторін;
15) у разі припинення або розірвання договору поліпшення орендованого
майна, здійснені орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити
від орендованого майна не завдаючи йому шкоди, визнаються власністю орендаря, а невідокремлювані поліпшення – власністю держави і компенсації не підлягають;
16) компенсація орендарем витрат, пов’язаних з проведенням незалежної
оцінки об’єкта оренди, протягом 5 робочих днів з моменту оголошення його переможцем конкурсу та надання орендодавцю на момент укладення договору оренди
копії підтвердного документа;
17) переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу
орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу;
18) переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний проект договору оренди.
Основним критерієм визначення переможця конкурсу є найбільший розмір
орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірена належним чином копія звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідка від претендента
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копія документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлена довіреність; завірена належним чином копія виписки або витягу
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
завірена належним чином копія декларації про доходи або звіту суб’єкта малого
підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку (за останній звітний період).

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі; комплект відповідних документів, зазначених в інформації про конкурс, які передбачені п. 7.2 Порядку проведення конкурсу на право
оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.2011 № 906;
пропозиції щодо виконання умов конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція
стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу).
Учасники повідомляють про засоби зв’язку з ними.
Зазначені документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються в запечатаному непрозорому конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки учасника конкурсу (за наявності), із зазначенням назви учасника конкурсу
та об’єкта оренди (площа, адреса, балансоутримувач).
Кінцевий термін приймання заяв та документів для участі у конкурсі – за 3
робочих дні до дати проведення конкурсу за адресою: 58001, м. Чернівці, вул.
Л. Кобилиці, 21а, каб. 9.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону відбудеться об 11.00 на 21-й календарний
день після дати опублікування цієї інформації у газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, каб. 3.
Допущені для участі у конкурсі учасники або уповноважені особи подають конкурсні пропозиції щодо розміру орендної плати за перший/базовий місяць оренди
в запечатаному непрозорому конверті секретарю конкурсної комісії в день проведення конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій завершується за 10 хвилин
до початку проведення конкурсу.

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

ІНФОРМАЦІЯ
військової частини Р 9000 СБУ про проведення конкурсу на право
укладення договору оренди нерухомого військового майна
 Назва об’єкта оренди: дах водонапірної башти загальною площею
19,8 м2 за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, с. Мархалівка.
Балансоутримувач: військова частина Р 9000.
Орган управління: Служба безпеки України.
Статус: нерухоме військове майно.
Мета використання об’єкта оренди: розміщення антенно-фідерних пристроїв.
Основні умови конкурсу:
найбільша запропонована орендна плата порівняно з орендною платою за
перший базовий місяць оренди – серпень 2015 року, що становить 4 423,01
грн без ПДВ; строк оренди – 2 роки 364 дні; найбільший запропонований розмір
місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно
зі стартовим розміром орендної плати за умови виконання інших умов конкурсу;
своєчасна сплата орендної плати з урахуванням її індексації (щомісяця до 15 числа, наступного за звітним місяцем) з наданням копій підтвердних документів про
її проведення; забезпечення виконання зобов’язань орендаря зі сплати орендної
плати шляхом внесення завдатку у розмірі, не меншому, ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, в рахунок плати за останній місяць оренди; належне
утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призначенням відповідно
до заяви орендаря; забезпечення збереження орендованого майна, запобігання
його пошкодженню і псуванню, утримання майна в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки; підтримання орендованого майна в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду,
з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснення заходів протипожежної
безпеки; страхування об’єкта оренди на суму, не меншу, ніж зазначена у звіті про
незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним
законодавством, протягом місяця після укладення договору оренди; укладення з
балансоутримувачем договору про компенсацію плати податку за землю та комунальних платежів протягом місяця після укладення договору оренди або укладення прямих договорів з комунальними підприємствами та надання копії договору балансоутримувачу; дотримання організаційно-технічних вимог експлуатації
об’єкта; виконання заходів щодо охорони навколишнього середовища, створення безпечних та нешкідливих умов праці; надання працівників для попередження
та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з природною стихією (у
разі їх настання або загрози виникнення); своєчасне здійснення за рахунок орендаря поточного ремонту орендованого майна; заборона суборенди, приватизації
та переходу права власності орендованого майна.
Конкурс здійснюється в один етап, на якому визначається переможець згідно
з умовами та зобов’язаннями учасника конкурсу.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь в конкурсі; проект договору оренди, підписаний учасником
конкурсу і завірений печаткою; копії установчих документів, засвідчені в установленому порядку, та комплект документів, передбачених Переліком документів, які
подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до
державної власності, затвердженим наказом ФДМУ від 15 лютого 2013 року № 201
(зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.03.2013 за № 346/22878).
Крім того, учасник конкурсу подає: документи, що посвідчують повноваження
представника юридичної особи (належним чином оформлена довіреність, видана
представнику юридичної особи); відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості; довідку про те, що проти нього не порушено справу про банкрутство; економічне
обґрунтування оренди (варіанти поліпшення орендованого майна).
Конкурс буде проведено о 15.00 на 30-й календарний день з дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» за адресою:
м. Київ, вул. Малопідвальна, 27 у присутності уповноважених представників суб’єктів господарювання.
Конкурсні пропозиції подаються в конверті з написом «На конкурс по оренді»,
запечатаному печаткою учасника конкурсу.

Кінцевий термін подання заяви для участі в конкурсі – за шість днів до дати проведення конкурсу до 18.00 за адресою: м. Київ, вул. Малопідвальна, 27.
Додаткову інформацію можна отримати за контактними телефонами: (067)
236-31-30 Домбровський Павло Олександрович, 255-50-77 Дроздова Любов
Валеріївна.
ІНФОРМАЦІЯ
Центру забезпечення службової діяльності Міністерства оборони
та Генерального штабу Збройних Сил України про проведення
конкурсу на право оренди нерухомого військового майна
Назва та місце розташування органу, що проводить конкурс: Центр забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних
Сил України, адреса: 03168, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 6.
Орган управління – Міністерство оборони України.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення загальною площею 59,0 м2 на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі № 95 (рік
побудови – 1974) у військовому містечку № 64 за адресою: м. Київ просп.
Повітрофлотський, 6.
Балансоутримувач: Центр забезпечення службової діяльності Міністерства
оборони та Генерального штабу Збройних Сил України.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31.05.2015
становить 850 078,00 грн (без ПДВ).
Умови конкурсу та основні вимоги щодо використання об’єкта:
1. Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – жовтень
2015 року становить 4 231,58 грн (без ПДВ). У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекси інфляції.
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
зазначеного об’єкта оренди порівняно з початковим розміром орендної плати.
3. Срок оренди – 2 роки 11 місяців.
4. Мета використання об’єкта оренди – розміщення об’єктів поштового зв’язку
на площі, що використовується для надання послуг поштового зв’язку (6 %).
5. Авансовий внесок у розмірі, не меншому, ніж місячна орендна плата, протягом 10 робочих днів з моменту укладення договору оренди.
6. Своєчасна (щомісяця до 15 числа, наступного за звітним) та в повному обсязі сплата орендної плати з урахуванням індексу інфляції.
7. Компенсація податку на землю під об’єктом оренди.
8. Компенсація витрат за виконаний звіт з незалежної оцінки майна.
9. Виконання капітального та поточного ремонту орендованого майна за власні
кошти без вимоги на відшкодування.
10. Страхування майна на користь орендодавця на суму, не меншу, ніж встановлена за незалежною оцінкою, постійно поновлювати договір страхування таким
чином, щоб майно було застраховане на весь строк оренди.
11. Ефективне використання об’єкта оренди відповідно його призначення та
умов договору оренди.
12. Встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями (до
моменту укладення прямих договорів відшкодовувати витрати орендодавцю за
комунальні послуги згідно з окремими договорами).
13. Заборона приватизації та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб.
14. Заборона суборенди.
15. Дострокове розірвання договору у разі здійснення заходів з будівництва житла для військовослужбовців на земельній ділянці, на якій розташований
об’єкт оренди.
16. Право орендодавця здійснювати контроль за станом, цільовим використанням об’єкта оренди та виконання інших умов конкурсу.
Перелік документів, які подаються для участі в конкурсі:
заява про участь у конкурсі; проект договору оренди об’єкта, підписаний уповноваженою особою учасника та завірений печаткою учасника конкурсу (зразок
договору попередньо отримується у орендодавця); зобов’язання (пропозиції)
щодо виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної плати (зазначається в проекті договору оренди); додаткові пропозиції щодо поліпшення орендованого майна (техніко-економічне
обґрунтування оренди); інформацію про засоби зв’язку з претендентом; копія
ліцензії претендента на провадження певного виду господарської діяльності, що
підлягає ліцензуванню;
відомості про учасника конкурсу:
для юридичної особи: належним чином оформлена довіреність, видана представнику юридичної особи або інший документ, що посвідчує повноваження представника; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірена належним
чином копія звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської
та кредиторської заборгованості за останній рік, довідка про те, що щодо учасника
не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копія документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлена довіреність; завірена належним чином копія виписки або витягу з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірена належним чином копія декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Конкурсні пропозиції подаються в запечатанному конверті (з печаткою учасника конкурсу) з написом «На конкурс».
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні 20 календарних днів після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Конкурс буде проведено в Центрі забезпечення службової діяльності
Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України (03168,
м. Київ, просп. Повітрофлотський, 6, будівля № 1, під’їзд № 13, каб. 8) об
11.00 на наступний робочий день після завершення приймання документів на конкурс.
Телефон для довідок з питань проведення конкурсу (044) 271-36-10.

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

Продовження. Початок рубрики на стор. 2

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 21.10.2015
1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
№
Найменування об’єкта
Площа,
Адреса об’єкта
Переможець
Балансоутримувач
з/п
оцінки
м2
оцінки
конкурсу – CОД
1 Нежитлове приміщення
14,5 м. Одеса, вул. Люст- ДУ «Одеська міська Відмова баланпершого поверху літ. А, інв.
дорфська дорога,
лікарня ветеринар- соутримувача
№ 01020001
217
ної медицини»
2 Нежитлові приміщення
145,0 м. Одеса, пляж
ДП «Одеський
ТОВ «Консалтінбудівлі пасажирського
«Аркадія», 3/1
МТП»
гова компанія
павільйону
«Бюро оцінки
Стефанович»

№ 60 (909)

№
Найменування об’єкта
з/п
оцінки
3 Нежитлові приміщення службової будівлі: з
вбудованою ТП 4010,
інв. № 21461 (50,4 м2),
з вбудованою ТП 4012,
інв. № 21459 (109,3 м2), з
вбудованою ТП 4021, інв.
№ 21462 (105,1 м2)
4 Частина технічного майданчика
5 Нежитлові приміщення
службової будівлі другої
прохідної, інв. № 11121

Площа,
Адреса об’єкта
м2
оцінки
264,8 Одеська обл.,
м. Іллічівськ,
вул. Сухолиманська, 4б (50,4 м2),
вул. Сухолиманська, 22 (109,3 м2),
вул. Сухолиманська,
76а (105,1 м2)
7,5
м. Одеса, просп.
Шевченка, 1
101,8

Переможець
конкурсу – CОД
Іллічівська філія ДП ТОВ «Одеська
«АМПУ»
регіональна
експертна компанія»
Балансоутримувач

Одеський національний політехнічний університет
Одеська обл., м. Іл- Іллічівська філія ДП
лічівськ, вул. Пра- «АМПУ»
ці, 6

Продовження таблиці
№
Найменування об’єкта
з/п
оцінки
6 Частина нежитлового приміщення третього поверху

Площа,
Адреса об’єкта
м2
оцінки
10,0 м. Одеса, вул. Канатна, 42

7 Нежитлові приміщення будівлі «Гараж» літ. «В»

54,0

8 Нежитлові приміщення
кафе-бару «Катран» (68,8 м2)
та відкритий майданчик з
покриттям біля кафе-бару
«Катран» (358,0 м2)

426,8

ТОВ «Вердикт
Експертиза»
РВ ФДМУ повернуло пакет
документів

Балансоутримувач

Інститут післядипломної освіти
спеціалістів морського і річного
транспорту
м. Одеса, вул. Те- Одеське казенне
решкової, 11
експериментальне протезноортопедичне підприємство
Одеська обл., м. Іл- ДП «Іллічівський
лічівськ, вул. Набе- МТП»
режна, 23

7 грудня 2015 року

Переможець
конкурсу – CОД
ТОВ ОФ «ІНЮГЕКСПЕРТИЗА»

ТОВ ОФ «ІНЮГЕКСПЕРТИЗА»

ТОВ «Експертне
агентство «Укр
консалт»

8
2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
№
Площа,
Балансо- CОД – перемоНайменування об’єкта оцінки
Адреса об’єкта оцінки
з/п
м2
утримувач
жець конкурсу
1 Нежитлове приміщення на пер11,7 Одеська обл., м. Ко- УДППЗ
ТОВ «ЕОС»
шому поверсі будівлі поштового
товськ, вул. Комсо- «Укрпошта»
зв’язку № 5 (інв. № 150004)
мольська, 165
2 Цілісний майновий комплекс
–
м. Одеса, Французь–
ТОВ «Стоун
«Одесавинпром»
кий бульвар, 10
Брідж»
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів приватизації, що відбувся 20.10.2015
№
Назва об’єкта оцінки
з/п
1 Будівля колишньої пошти, що
перебуває на балансі ВАТ «Котовський цукровий завод»
2 Об’єкт соціальної сфери державної власності – їдальня, що
перебуває на балансі ВАТ Ізмаїльський завод таропакувальних виробів «Дунай – Пак»
3 Об’єкт соціальної сфери державної власності – медпункт,
що перебуває на балансі ПАТ
«Завод «Тіра»
4 Будівля магазину, що перебуває на балансі ТОВ «Імені
Котовського»

Адреса об’єкта оцінки
66303, Одеська обл.,
м. Котовськ, вул. Бочковича, 99
Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Аеродромна, 2б
Одеська обл.,
м. БілгородДністровський,
вул. Кишинівська, 32
67430, Одеська обл.,
Роздільнянський
р-н, с. Степанівка,
вул. Анісімова

Площа,
Переможець конкурсу
м2
58,7 ТОВ «Айстра»
–

ТОВ «Айстра»

–

ТОВ «Айстра»

54,0

Конкурс вважати таким, що не
відбувся (не надійшло жодної
заяви на участь). Голова комісії
прийняв рішення про повторне
проведення конкурсу та призначив його дату – 18.12.2015

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів державної
власності, що відбувся 22.10.2015
1. Вбудовані приміщення площею 17,0 м2 та 15,8 м2 на п’ятому поверсі адмі
ністративного будинку, що перебувають на балансі Хмельницького обласного
управління водних ресурсів, за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 29. Конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору з єдиним учасником
конкурсу – ПП Слободян О. В.
2. Вбудоване приміщення загальною площею 8,5 м2 в адмінбудівлі, що перебуває на балансі Хмельницького науково-дослідного центру продуктивності АПК, за
адресою: м. Хмельницький, провул. 1-й Мирний, 21. Конкурсною комісією прийнято
рішення про укладення договору з переможцем конкурсу – ФОП Панік Ю. О.
3. Вбудоване приміщення загальною площею 14,6 м2, що перебуває на балансі
Хмельницької дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Хмельницька обл., Летичівський р-н, с. Головчинці, вул. Шевченка, 55. Конкурсною комісією прийнято рішення
про укладення договору з переможцем конкурсу – ТОВ «Поділля-експерт».
4. Вбудоване приміщення загальною площею 20,5 м2 у будівлі сільського відділення поштового зв’язку, що перебуває на балансі Хмельницької дирекції УДППЗ
«Укрпошта», за адресою: Хмельницька обл., Летичівський р-н, с. Вербка. Конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору з переможцем конкурсу
– ТОВ «Поділля-експерт».
5. Вбудовані приміщення загальною площею 378,8 м2 у підвалі двоповерхової
будівлі, що перебуває на балансі ТДВ «Хмельницький завод будівельних матеріалів», за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 147. Конкурсною комісією
прийнято рішення про укладення договору з переможцем конкурсу – ПП «Консалтінг Сервіс».

30.09.15

Площа,
м2

30.09.15

Назва об’єкта оцінки

30.09.15

Адреса
об’єкта
Балансоутримувач
оцінки
1 Частина кімнати відпо1,0
м. Черкаси, Черкаський інститут починку для відвідувачів
вул. Онопрі- жежної безпеки імені
на КПП
єнка, 8
Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
2 Частина нежитлового
2,0
ЧеркасьТериторіальне управління
приміщення на першому
ка обл.,
Державної судової адмініповерсі двоповерхової
м. Канів,
страції України у Черкасьцегляної будівлі колишвул. Шевкій області
нього банку «Україна»
ченка, 6
3 Об’єкт державної влас- 19622, Черкаська обл.,
Викуп
ності групи Ж – база
Черкаський р-н, с. Совідпочинку (будиночки кирне, вул. Придніліт. Я-1, я; Ш-1)
провська, 65

№
з/п

Дата
оцінки

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 22.10.2015
Переможець
конкурсу –
СОД
КТ АЕО
«Фатум»

КТ АЕО
«Фатум»

ТБ «Універсальна»

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 21.10.2015
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – прибудови площею 26,7 м2 до будівлі
Інституту історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського, що перебуває
на балансі Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка, за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 13 визнано ПП «Аксіома».
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – нежитлового приміщення загальною площею
61,7 м2 на першому поверсі чотириповерхової будівлі гуртожитку № 2, що перебуває
на балансі Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя, за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, пл. І. Франка, 2 визнано ПП «Десна-Експерт-М».
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – нежитлового приміщення площею 14,87 м2 на
другому поверсі триповерхової будівлі учбового корпусу, що перебуває на балансі
Прилуцького агротехнічного коледжу, за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки,
вул. Київська, 178 визнано ТОВ «Центр нерухомості».
4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – нежитлового приміщення площею 26,9 м2
будівлі відділення поштового зв’язку, що перебуває на балансі Чернігівської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Леніна, 26
визнано ТОВ «Північна експертна компанія».
5. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – нежитлового підвального приміщення
площею 36,7 м2 адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Прилуцької
об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Чернігівській області, за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 214 визнано ТОВ «Центр нерухомості».
6. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – нежитлового приміщення площею 16,1 м2
будівлі відділення поштового зв’язку, що перебуває на балансі Чернігівської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Чернігівська обл., Коропський р-н, с. Криски,
вул. Шевченка, 1 визнано ТОВ «Центр нерухомості».
7. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – нежитлових приміщень загальною
площею 31,5 м2 на першому поверсі чотириповерхової будівлі гуртожитку, що перебуває на балансі ДПТНЗ «Ічнянський професійний аграрний ліцей», за адресою:
Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Воскресінська, 23 визнано ТОВ «Північна експертна
компанія».
8. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – адміністративної будівлі ВПД площею
69,3 м2, що перебуває на балансі Головного управління Держсанепідслужби в
Чернігівській області, за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Пушкіна, 49
визнано ТОВ «Центр нерухомості».
9. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – адміністративної будівлі ВПД площею
129,0 м2, що перебуває на балансі Головного управління Держсанепідслужби в
Чернігівській області, за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, пл. Гоголя, 7 визнано ПП «Десна-Експерт-М».
10. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – нежитлового приміщення двоповерхової адміністративної будівлі «А-2» загальною площею 18,3 м2, що перебуває
на балансі Головного управління Держсанепідслужби в Чернігівській області, за
адресою: Чернігівська обл., м. Городня, вул. Льонозаводська, 3 визнано ТОВ «Північна експертна компанія».
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11. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – нежитлового приміщення адмінбудинку загальною площею 16,9 м2, що перебуває на балансі Головного управління
Держсанепідслужби в Чернігівській області, за адресою: Чернігівська обл., м. Ічня,
вул. Червоних партизанів, 22 визнано ТОВ «Північна експертна компанія».
12. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – нежитлового приміщення одноповерхового будинку СЕС загальною площею 15,2 м2, що перебуває на балансі
Головного управління Держсанепідслужби в Чернігівській області, за адресою:
Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Передзаводська, 8, визнано ТОВ «Центр нерухомості».
13. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – нежитлових приміщень будинку лабораторного загальною площею 22,8 м2, що перебувають на балансі Головного управління Держсанепідслужби в Чернігівській області, за адресою: Чернігівська обл.,
смт Ріпки, вул. Грициніна, 12 визнано ТОВ «Північна експертна компанія».
14. По об’єкту оренди – нежитловому приміщенню будівлі райСЕС загальною
площею 10,8 м2, що перебуває на балансі Головного управління Держсанепідслужби в Чернігівській області, за адресою: Чернігівська обл., м. Новгород-Сіверський,
вул. Свободи, 15 єдиному учаснику конкурсу – ПП «Десна-Експерт-М» було запропоновано укласти з регіональним відділенням договір на проведення оцінки.
15. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – частини гаража загальною площею
17,5 м2, що перебуває на балансі Головного управління Держсанепідслужби в
Чернігівській області, за адресою: Чернігівська обл., м. Носівка, вул. Шевченка, 1
визнано ТОВ «Північна експертна компанія».
16. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – нежитлового приміщення загальною
площею 9,2 м2 будівлі СЕС, що перебуває на балансі Головного управління Держсанепідслужби в Чернігівській області, за адресою: Чернігівська обл., м. Носівка,
вул. Шевченка, 1 визнано ТОВ «Північна експертна компанія».
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 26.10.2015
За результатами конкурсу переможцями визнано:
по об’єкту державної власності – нежитловому вбудованому приміщенню
(№ 19) площею 16,9 м2 на 3-му поверсі адміністративної будівлі (літ. Ф/Б), що перебуває на балансі державного науково-виробничого підприємства «Геосистема», за
адресою: 21027, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25 – ФОП Остренюк Л. В, м. Вінниця;
по об’єкту державної власності – нежитлових вбудованих приміщеннях: № 34
(11,3 м2) та площа загального користування (3,3 м2) загальною площею 14,6 м2
на другому поверсі адміністративної будівлі, що перебувають на балансі Головного управління статистики у Вінницькій області, за адресою: Вінницька обл.,
Бершадський р-н, м. Бершадь, вул. Миколаєнка, 21 – ТОВ фірму «Медінтеграція»
ЛТД, м. Вінниця;
по об’єкту державної власності – нежитлових вбудованих приміщеннях загальною площею 42,6 м2 на другому поверсі адміністративного приміщення, що
перебувають на балансі Вінницької філії Концерну «Військторгсервіс», за адресою: Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. К. Маркса, 42 – ФОП Шумську О. І., м. Вінниця;
по об’єкту державної власності – нежитлових вбудованих приміщеннях: № 5
(37,5 м2) та площа загального користування (6,4 м2) загальною площею 43,9 м2 на
першому поверсі адміністративної будівлі, що перебувають на балансі Головного
управління статистики у Вінницькій області, за адресою: Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького, 73 – переможця не визначено;
по об’єкту державної власності – нежитлових вбудованих приміщеннях: № 6
(16,6 м2), № 10 – № 12 (46,4 м2) загальною площею 63,0 м2 на першому поверсі
триповерхової адміністративної будівлі (літ. А) з підвалом, що перебувають на
балансі Могилів-Подільського міськрайонного центру зайнятості, за адресою:
24000, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, просп. Незалежності, 11 – ФОП
Петричко Л. В., м. Вінниця;
по об’єкту державної власності – нежитлових вбудованих приміщеннях загальною площею 54,17 м2 на цокольному поверсі 5-поверхового будинку гуртожитку
(літ. А), що перебувають на балансі Вищого професійного училища № 11 м. Вінниці,
за адресою: м. Вінниця, вул. Чехова, 10 – ФОП Шевчук О. А., м. Вінниця;
по об’єкту державної власності – нежитловому вбудованому приміщенню
(№ 21) площею 34,4 м2 на 3-му поверсі адміністративної будівлі (літ. Ф), що перебувають на балансі Державного науково-виробничого підприємства «Геосистема», за адресою: 21027, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25 – ФОП Нікіфоренко Г. А.,
м. Вінниця.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для здійснення
незалежної оцінки майна, що відбувся 27.10.2015
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна визнано:
ПП «Україна-Експерт-Центр» (м. Житомир, вул. Котовського, 60, кв. 11) по
об’єктах:
частині нежитлових приміщень площею 9,2 м2 (літ. А-1), що перебуває на балансі Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Житомирська обл.,
Бердичівський р-н, с. Скаківка, вул. Леніна, 18б;
нежитловому приміщенню будівлі пошти площею 9,4 м2 (літ. А-1), що перебуває
на балансі Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Житомирська
обл., Бердичівський р-н, с. Бистрик, вул. Шевченка, 17;
частині нежитлових приміщень площею 15,7 м2 (літ. А-1), що перебуває на балансі Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Житомирська обл.,
Бердичівський р-н, с. Райки, вул. Центральна, 32;
ПП «Бюро незалежних оцінок» (м. Житомир, пров. 3-й Транзитний, 31) по
об’єктах:
нежитловому приміщенню площею 10,6 м2 (літ. А-1), що перебуває на балансі
Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Маркуші, вул. Леніна, 45;
частині нежитлових приміщень площею 21,3 м2 (літ. А-1), що перебуває на балансі Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Житомирська обл.,
Бердичівський р-н, с. Райгородок, вул. Жовтнева, 1;
нежитловому приміщенню будівлі пошти площею 19,5 м2 (літ. А), що перебуває
на балансі Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Житомирська
обл., Житомирський р-н, с. Оліївка, вул. Щорса, 66;
ФОП Селюка Михайла Олексійовича (м. Коростень, вул. Кірова, 63, кв. 4) по
об’єктах:
нежитлових приміщеннях площею 30,3 м2 відділення зв’язку (літ. А), що перебувають на балансі Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Мелені, вул. Садова, 1;
нежитлових приміщеннях площею 59,7 м2 відділення зв’язку (літ. А), що перебувають на балансі Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Ушомир, вул. Наумова, 1;
нежитлових приміщеннях площею 41,7 м2 відділення зв’язку, що перебувають
на балансі Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Житомирська
обл., Коростенський р-н, с. Дідковичі, вул. Парнівська, 81;
нежитлових приміщеннях площею 37,7 м2 відділення зв’язку (літ. А), що перебувають на балансі Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Лісівщина, вул. Шевченка, 19;
нежитлових приміщеннях площею 38,0 м2 відділення зв’язку (літ. А), що перебувають на балансі Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Хотинівка, вул. Радянська, 5;
ФОП Бовкунова Юрія Опанасовича (м. Коростень, вул. Шолом-Алейхема, 49,
кв. 50) по об’єктах:
нежитлових приміщеннях площею 30,1 м2 відділення зв’язку, що перебувають
на балансі Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Житомирська
обл., Коростенський р-н, с. Обиходи, вул. Леніна, 14;
нежитлових приміщеннях площею 25,6 м2 відділення зв’язку (літ. А), що перебувають на балансі Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Васьковичі, вул. Першотравнева, 25;
нежитлових приміщення площею 30,2 м2 відділення зв’язку, що перебувають
на балансі Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Житомирська
обл., Коростенський р-н, с. Ходаки, вул. Центральна, 61;
нежитлових приміщеннях площею 24,2 м2 у будівлі пошти, що перебувають
на балансі Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Житомирська
обл., Коростенський р-н, с. Берестовець;
нежитлових приміщеннях площею 34,7 м2 відділення зв’язку, що перебувають
на балансі Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Житомирська
обл., Коростенський р-н, с. Стремигород, вул. Центральна, 27.
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 15.10.2015
1. Нежитлове приміщення на другому поверсі навчального корпусу № 9 загальною площею 17,1 м2 за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Героїв
Чорнобиля, 3а, що перебуває на балансі Білоцерківського аграрного університету.
Переможець конкурсу – ТОВ «Гарант-Експертиза».
2. Штучне покриття РД-10 узбіччя перону G1 загальною площею 30,0 м2 за
адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що
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перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Переможець конкурсу – ТОВ «Консалтінг-центр».
3. Частина даху будівлі 5-ДПРЗ Головного управління ДСНС України у Київській
області загальною площею 4,0 м2 за адресою: Київська обл., Броварський р-н, смт
Калита, вул. Леніна, 40, що перебуває на балансі 5 ДПРЗ Головного управління
ДСНС України у Київській області. Переможець конкурсу – ТОВ «САМСОН».
4. Частина даху будівлі загальною площею 4,0 м2 та замощеного майданчика з
гравійним покриттям загальною площею 6,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Шевченка, 20а, що перебуває на балансі 5-ДПРЗ Головного управління
ДСНС України у Київській області. Переможець конкурсу – ТОВ «САМСОН».
5. Частина нежитлового приміщення загальною площею 535,3 м2 за адресою:
Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леваневського, 52/4, що перебуває на балансі
ДВНЗ «Білоцерківський механіко-енергетичний технікум». Переможець конкурсу
– ТОВ «Гарант-Експертиза».
6. Частини нежитлових приміщень № 78, № 226 на 3-му поверсі пасажирського
термінала «D» загальною площею 9,0 м2 за адресою: Київська обл., Бориспіль-7,
аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль». Переможець конкурсу –
ТОВ «Європейський центр консалтингу та оцінки».
7. Частина нежитлового приміщення № 78 на 3-му поверсі пасажирського
термінала «D» загальною площею 4,0 м2 за адресою: Київська обл., Бориспіль-7,
аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль». Переможець конкурсу –
ТОВ «Європейський центр консалтингу та оцінки».
8. Частина нежитлового приміщення № 4.2.14 (7В) на 4-му поверсі пасажирського термінала «D» загальною площею 14,1 м2 за адресою: Київська обл.,
Бориспіль-7, аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль». Переможець
конкурсу – ТОВ «Консалтінг-центр».
9. Нежитлові приміщення № 95, 96 на 2-му поверсі будівлі наземних перонних
бригад загальною площею 56,4 м2 за адресою: Київська обл., Бориспіль-7, аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль». Переможець конкурсу – ТОВ
«Українські інноваційні консультанти».
10. Нежитлове приміщення № 471 на першому поверсі пасажирського термінала «D» загальною площею 3,7 м2 за адресою: Київська обл., Бориспіль-7, аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль». Переможець конкурсу – ТОВ
«Консалтінг-центр».
11. Нежитлове приміщення загальною площею 26,0 м2 за адресою: Київська
обл., Фастівський р-н, с. В. Снітинка, вул. Леніна, 101, що перебуває на балансі
Відокремленого підрозділу НУБіП України «Великоснітинське НДГ ім. О. В. Музиченка». Переможець конкурсу – ДП «Європейський центр консалтингу та
оцінки».
12. Частина приміщення загальною площею 88,19 м2 за адресою: Київська
обл., Васильківський р-н, смт Дослідницьке, вул. Інженерна, 5, що перебуває на
балансі УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Переможець конкурсу – ДП «Європейський
центр консалтингу та оцінки».
13. Частина спортивного залу корпусу № 2 загальною площею 75,0 м2 за
адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30,
що перебуває на балансі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди». Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О.
14. Нежитлове приміщення № 6 на першому поверсі пасажирського термінала «D» загальною площею 3,7 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, МА
«Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль». Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О.
15. Нежитлове приміщення загальною площею 29,2 м2 за адресою: Київська
обл., м. Кагарлик, вул. Комунарська, 16, що перебуває на балансі Головного
управління держсанепідслужби у Київській області. Переможець конкурсу – ТОВ
«САМСОН».
16. Нежитлове приміщення на першому поверсі офісної будівлі «Київцентраеро» загальною площею 29,8 м2 за адресою: Київська обл., Бориспіль-7, аеропорт,
що перебуває на балансі Регіонального структурного підрозділу Київського районного центру «Київценраеро» Украерорух. Переможець конкурсу – ТОВ «Українські
інноваційні консультанти».
17. Частина навчального корпусу № 3 загальною площею 116,9 м2 за адресою:
Київська обл., Миронівський р-н, с. Маслівка, вул. Незалежності, 70, що перебуває на балансі Маслівського аграрного технікуму Білоцерківського національного
аграрного університету. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О.
18. Нежитлові приміщення в приміщенні кафедри механізації загальною площею 225,1 м2 за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, пл. Соборна, 8/1, що
перебувають на балансі Білоцерківського національного аграрного університету.
Переможець конкурсу – ТОВ «Гарант-Експертиза».
19. Частина приміщення № 1.1.4 на першому поверсі пасажирського термінала «D» загальною площею 1,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, МА
«Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль». Переможець конкурсу – ТОВ «ІВ ГРУП».
20. Частина приміщення № 3.1.4 на 3-му поверсі пасажирського термінала
«D» загальною площею 1,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, МА «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль». Переможець конкурсу
– ТОВ «ІВ ГРУП».
21. Частина приміщення № 3.1.4 на 3-му поверсі пасажирського термінала «D»
загальною площею 1,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, МА «Бориспіль»,
що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль». Переможець конкурсу – ТОВ «Українські інноваційні консультанти».
22. Частина приміщення № 201 на першому поверсі пасажирського термінала
«D» загальною площею 1,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, МА «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль». Переможець конкурсу
– ФОП Гундарева А. О.
23. Нежитлове приміщення загальною площею 6,0 м2 за адресою: Київська обл.,
м. Миронівка, вул. 40-річчя Перемоги, 14, що перебуває на балансі Козятинського БМЕУ № 2 ДТГО П33 (у зв’язку з листом Державної адміністрації залізничного
транспорту України «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» від 16.09.2015 № ЦЦР-6/787 про відмову в
погодженні передачі в оренду зазначеного приміщення комісія прийняла рішення зняти з розгляду зазначений об’єкт оренди і переможець щодо зазначеного
об’єкта оренди не визначався).
24. Нежитлове приміщення № 11 на 4-му поверсі аеровокзалу термінала «В»
загальною площею 20,7 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, МА «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль». Переможець конкурсу – ДП
«Європейський центр консалтингу та оцінки».
25. Нежитлове приміщення № 472 на першому поверсі пасажирського термінала «D» загальною площею 3,6 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, МА
«Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль». Переможець конкурсу – ФОП Чебаков О. І.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 26.10.2015
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270, ухвалено рішення про укладення договору на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації державної
власності – об’єкта незавершеного будівництва – дитячого садка, Львівська обл.,
м. Соснівка, вул. 22 Січня, 21б з ФОП Горбачовим В. А.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 28.10.2015
1. Група інвентарних об’єктів: 1) частина нежитлового приміщення площею
5,0 м2 будівлі центрального корпусу; 2) частина нежитлового приміщення площею
5,0 м2 будівлі інституту фізичного виховання за адресою: м. Суми, вул. Роменська,
87 (балансоутримувач – Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка). Переможець конкурсу – ПП ЕОФ «Апекс», м. Суми.
2. Група інвентарних об’єктів загальною площею 63,9 м2, а саме: 1) нежитлові
приміщення загальною площею 34,6 м2; 2) нежитлове приміщення площею 29,3 м2
за адресою: м. Суми, вул. Кузнечна, 2 (балансоутримувач –Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної
адміністрації). Переможець конкурсу – ФОП Даниленко О. І., м. Суми.
3. Нежитлові приміщення загальною площею 40,09 м2 за адресою: м. Суми,
вул. Римського-Корсакова, 2 (балансоутримувач – Сумський державний університет). Переможець конкурсу – ПП ЕОФ «Апекс», м. Суми.
4. Частина нежитлового приміщення площею 1,8 м2 за адресою: м. Суми,
вул. Герасима Кондратьєва, 27 (балансоутримувач – Сумське обласне управління
водних ресурсів). Переможець конкурсу – ФОП Даниленко О. І., м. Суми.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 22.10.2015
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частини нежитлового приміщення площею 20,6 м2
будівлі, що перебуває на балансі Тернопільської дирекції УДППЗ «Укрпошта»,
за адресою: с. Семенів, Теребовлянський р-н, Тернопільська обл. визнано ПП
«Експерт-Центр».
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: нежитлових приміщень площею 40,6 м2 на
цокольному поверсі чотириповерхового корпусу № 2 ТНЕУ, що перебувають на
балансі Тернопільського національного економічного університету, за адресою:
вул. Гетьмана Мазепи, 3, м. Тернопіль визнано суб’єкта оціночної діяльності –
ТОВ фірму «Гудвіл».
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