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Передплатний індекс 22437

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ ЗА МЕТОДОМ ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ
ПЕРЕЛІК

об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації
шляхом продажу на аукціоні за методом зниження ціни
(затверджений наказом ФДМУ від 03.12.2015 № 1838)

Чернігівська область

Нежитлова будівля (гараж) загальною площею 148,4 м2 за адресою:
Чернігівська обл., м. Бобровиця, вул. Польова, 35.

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ВИКУПУ

Вінницька область

«Державний інформаційний бюлетень
про приватизацію»
з додатком – газетою
видання можна передплатити в усіх відділеннях зв’язку України

Необхідні дані Ви знайдете в Каталозі видань України
на 2016 рік, с. 103
Вартість
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3 міс.
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Комплект у складі:
4 рази
на рік

методичні та інформаційні матеріали
щодо приватизації

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.

Фонд
державного
майна України
Приватизація та можливості
інвестування в Україні
www.spfu.gov.ua

Окремо розташована будівля магазину з господарськими будівлями та спорудами літ. «А» загальною площею 322,0 м2 за адресою: 23253,
Вінницький обл., Вінницький р-н, смт Вороновиця, вул. Цукрозаводська, 3а,
що орендується фізичною особою – підприємцем П’ятаком В. В. та перебуває на балансі Вороновицької селищної ради Вінницького району Вінницької
області (код за ЄДРПОУ 04326069).

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

«Відомості приватизації»

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

Чернігівська область

Нежитлова будівля – склад (літ. «К») площею 651,9 м2 разом із земельною ділянкою за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, 90, що
перебуває на балансі ПАТ «Ніжинбудмеханізація». Земельна ділянка площею
0,1235 га, кадастровий номер 7410400000:04:022:0233, категорія земель –
землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого
призначення. Приватизовано юридичною особою, яка єдина подала заяву
на участь в аукціоні, за 548 179,06 грн, у т. ч. ПДВ – 91 363,18 грн; ціна продажу об’єкта нерухомості – 500 873,62 грн, у т. ч. ПДВ – 83 478,94 грн; ціна
продажу земельної ділянки – 47 305,44 грн, у т. ч. ПДВ – 7 884,24 грн.

ПЕРЕЛІК

триває передплата на офіційне
видання ФДМУ на 2016 рік

журналу «Державний інформаційний бюлетень про приватизацію» (укр.). Законодавчі, нормативно-

Будівля їдальні загальною площею 244,2 м 2 за адресою: 26522,
Кіровоградська обл., Голованівський р-н, с. Перегонівка, вул. Аграрна,
7, що перебуває на балансі Селянського (фермерського) господарства
«Славутич» (код за ЄДРОУ 32150431) – зберігача. Приватизовано юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні, за 58 100,00 грн,
у т. Ч. ПДВ – 9 683,33 грн.

об’єктів державної власності групи А,
що підлягають приватизації шляхом викупу
(затверджений наказом ФДМУ від 03.12.2015 № 1839)

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

Періодичність

офіційне видання Фонду
державного майна України

Продаж об’єктів групи А

У номері

Індекс та назва видання

9 грудня 2015 р.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни
об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлова будівля (гараж) загальною площею 148,4 м2.
Адреса: Чернігівська обл., м. Бобровиця, вул. Польова, 35.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля гаража загальною площею 148,4 м2, III група капітальності, стан задовільний, рік будівництва – 1994.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єктом не відведена.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 28 078,43 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 33 694,12 грн, у т. ч.
ПДВ – 5 615,69 грн.

Грошові кошти в розмірі 3 369,40 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312006000431, одержувач –
РВ ФДМУ по Чернігівській області, код 14243893, банк одержувача – ГУДКСУ
у Чернігівській обл., МФО 853592.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта визначає покупець; питання землекористування покупець вирішує самостійно в межах чинного законодавства
після набуття права власності на об’єкт; переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, якщо це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні; не
відчужувати протягом 3 років з моменту придбання об’єкта без погодження
з державним органом приватизації.
Засоби платежу – грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн вноситься на р/р
№ 37187500900002, одержувач – РВ ФДМУ по Чернігівській області, код
14243893, банк одержувача – ГУДКСУ у Чернігівській обл., МФО 853592.
Аукціон за методом зниження ціни буде проведено 29 грудня 2015
року об 11.00 за адресою: м. Чернігів, просп. Перемоги, 20/6.
Кінцевий термін приймання заяв – 25 грудня 2015 року.
Служба з організації аукціону – РВ ФДМУ по Чернігівській області,
адреса: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 319, тел. 67-63-02, заяви про приватизацію об’єкта приймаються з 8.00 до 17.00, крім суботи та
неділі.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування з 10.00
до 16.00, крім суботи та неділі.

Продаж об’єктів групи Д
Управління приватизації об’єктів груп А, Д та Ж,
т. 280-42-49
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ ЗА МЕТОДОМ ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ
Івано-Франківська область

Адміністративний корпус за адресою: Івано-Франківська обл., м. Долина,
вул. Обліски, 36. Приватизовано фізичною особою за 21 379,68 грн, у т. ч.
ПДВ – 3 563,28 грн.

Продаж об’єктів групи Ж
Управління приватизації об’єктів груп А, Д та Ж,
т. 280-42-32
ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ
ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ПЕРЕЛІК

об’єктів державної власності групи Ж, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 02.12.2015 № 1823)

Дніпропетровська область

Спортивний майданчик з роздягальнею за адресою: 50037, Дніпропет
ровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Красноярська, 14б, що перебуває на балансі
Публічного акціонерного товариства «Криворізький залізорудний комбінат»
(код за ЄДРПОУ 00191307) (збереження профілю діяльності).

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

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 86,1 м2 першого поверху будівлі соціальнопобутового корпусу, що перебувають на балансі ДПТНЗ «Краматор
ський центр професійно-технічної освіти», код за ЄДРПОУ 02542064.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Краматорськ,
вул. Ювілейна, 62. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості майна з метою передачі його в оренду.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2015.
 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
загальною площею 234,9 м2, що перебувають на балансі Державного підприємства «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Вугледар, вул. Шахтарська, 16а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору
оренди.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2015.
 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
загальною площею 190,5 м2 будівлі пожежного депо, що перебувають на
балансі 16 Державного пожежно-рятувального загону Головного управління
Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області (код
за ЄДРПОУ 38152963). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл.,
м. Костянтинівка, вул. П. Ангеліної, 5. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості майна з метою передачі його в оренду.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2015.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до конкурсної комісії
конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться у конверті. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі за встановленою формою; копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів та свідоцтв про

реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку
майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента
щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з
незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті
і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт.
Конкурс відбудеться 24 грудня 2015 року о 10.00 за адресою:
м. Харків, вул. Гуданова, 18, РВ ФДМУ по Донецькій області.
Конкурсна документація подається до відділу організаційної роботи та
господарської діяльності РВ ФДМУ по Донецькій області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за
адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18.

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: вбудоване приміщення (поз. 3-15) площею
2
33,2 м нежитлової будівлі літ. «В». Місцезнаходження об’єкта: 89600,
Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Івана Франка-бічна, 18. Телефони:
(03131) 3-79-07, 2-14-54. Балансоутримувач: Державний навчальний заклад
«Мукачівський центр професійно-технічної освіти». 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 коридору (поз. 2-6) площею
2,0 м2 нежитлової будівлі літ. «Б». Місцезнаходження об’єкта: 89600,
Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Івана Франка-бічна, 18. Телефони:

2
(03131) 3-79-07, 2-14-54. Балансоутримувач: Державний навчальний заклад
«Мукачівський центр професійно-технічної освіти». 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.
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 слід зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь
у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурс відбудеться 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’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: будівля гаража (літера В), реєстровий
номер 02360576.31.АААДЕЕ946, загальною площею 23,2 м2, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Запорізькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Вільнянськ, пров.
Торговий, 2. Контактний телефон балансоутримувача (061) 787-50-52.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89)
відділ оцінки (061) 226-07-66.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2015.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в одноповерхову будівлю статистики (літ. А-1, реєстровий номер 02360576.31.АААДЕЕ941) нежитлові приміщення з № 13 до № 16 включно, приміщення № 21, 22
та частина коридору спільного користування № 17 площею 12,0 м2,
загальною площею 106,5 м2, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Запорізькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Запорізька обл., м. Вільнянськ, пров. Торговий, 2. Контактний телефон балансоутримувача (061) 787-50-52. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з
метою продовження терміну дії договору оренди.
Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-85 (89)
відділ оцінки (061) 226-07-66.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2015.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху
двоповерхової будівлі, реєстровий номер 02360576.31.АААДЕЕ936
(літ. Б-1, приміщення № 7, 10, 14 та частина приміщень спільного
користування площею 6,9 м2), загальною площею 51,1 м2, що перебувають на балансі Головного управління статистики у Запорізькій області.
Контактний телефон балансоутримувача (061) 787-50-52. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Комінтерну, 7. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89),
відділ оцінки (061) 226-07-50 (66).
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, який не повинен перевищувати 5 календарних днів.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу організаційно-доку
ментального та інформаційного забезпечення РВ ФДМУ по Запорізькій області (кімн. 9) до 18.12.2015 (включно).
Конкурс відбудеться 24.12.2015 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).
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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
 Назва об’єкта оцінки: приміщення теслярсько-столярної майстерні
площею 145,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 28000, Кіровоградська
обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом
продажу на аукціоні.
Балансоутримувач: приватне акціонерне товариство «Науково-вироб
ниче об’єднання «Етал».
Балансова вартість – дані уточнюються.
Дата оцінки – орієнтовно 31.12.2015.
Розмір земельної ділянки: земельна ділянка під об’єкт окремо не виділялася.
Місце розташування земельної ділянки: Кіровоградська обл., м. Олексан
дрія, вул. Заводська, 1.
Цільове призначення земельної ділянки: дані відсутні.
Правовий режим земельної ділянки: дані відсутні.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 85,25 м2
на першому поверсі адміністративного корпусу № 2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Світловодський р-н, с. Велика Скельова,
вул. Олега Кошового, 1а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати при продовженні договору оренди.
Балансоутримувач: Управління каналу Дніпро-Інгулець.
Орієнтовна дата оцінки – 30.11.2015.
Площа земельної ділянки: 85,25 м2.
Місце розташування земельної ділянки: Світловодський р-н, с. Велика
Скельова, вул. Олега Кошового, 1а.
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності –
суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 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 слід 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 Кі
ровоградській 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
 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною
площею 20,15 м2 в одноповерховій будівлі вокзалу. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Луганська обл., Старобільський р-н, вокзал станції
Старобільськ. Балансоутримувач: Луганське будівельно-монтажне експлуатаційне управління ДП «Донецька залізниця». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження терміну дії договору оренди.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2015.
 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 26,38 м2 в одноповерховій будівлі залізничного вокзалу
(інв. № 300114). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луганська обл., смт
Білокуракіне, вул. Чапаєва, 230. Балансоутримувач: Луганське будівельномонтажне експлуатаційне управління ДП «Донецька залізниця». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2015.
 3. Найменування об’єкта оцінки: надшахтна будівля вертикального допоміжного ствола № 3 з копром (№ 2083, реєстр. № 32320594.
2.СВЖЦОН015) площею 7,0 м2 та будівля котельної комплексу допоміжного вертикального ствола № 3 (інв. № 747, реєстр. № 32320594.
2.СВЖЦОН014) площею 10,0 м 2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луганська обл., Попаснянський р-н, м. Золоте, вул. Ушакова, 19.
Балансоутримувач: ВП «Шахта «Золоте» ДП «Первомайськвугілля». Мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження терміну дії договору оренди.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2015.
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: частина нежитлового приміщення загальною площею 522,0 м2 на цокольному поверсі 13-поверхової
адмінбудівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Стрийська,
35. Балансоутримувач: ДП «Виробничо-сервісний центр у Львівській області». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Стрийська, 35.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2015 (орієнтовно).
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення фойє другого поверху
загальною площею 10,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Городоцька, 83. Балансоутримувач: ДП «Львівський державний цирк».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Городоцька, 83.
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.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності
 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
№
Найменування
з/п
об’єкта оцінки
1 Нежитлове приміщення
2

3

4
5
6
7

8

9

Площа,
Адреса об’єкта
м2
оцінки
19,3 Одеська обл.,
смт Овідіополь, вул.
Т. Шевченка, 220
Нежитлові приміщення
541,54 Одеська обл.,
першого поверху будівлі
м. Іллічівськ, вул. 1
поліклініки № 1 (247,54 м2)
Травня, 1
та облаштований майданчик (294,0 м2)
Танцювальний майданчик 690,0 Одеська обл.,
(660,0 м2) та бесідка
Білгород-Дністров
ський р-н, с. Курорт(30,0 м2)
не, вул. Чорноморська, 11а
Бокс
7,0 м. Одеса пров. Шампанський, 3
Нежитлові приміщення
другого та третього поверху № 502
Нежитлові приміщення будівлі заводоуправління
Нежитлові приміщення
№ 4, 5 окремо розташованої одноповерхової будівлі
літ. «Г»
Гараж (літ. «О»), сараї
(літ. «П», «Р», «С»), медпункт (літ. «М»), душова
(літ. «Н»), водонасосна
(літ. «Л»), частина огорожі
№ 3, мощення I
Нежитлові приміщення на
5-му поверсі будівлі корпусу № 3

Балансоутримувач
Українське державне
підприємство поштового зв’язку «Укрпошта»
Державний заклад «Іллічівська басейнова лікарня на водному транспорті МОЗ України»

Запланована
дата оцінки
31.12.15
31.12.15

Державний заклад
«Спеціалізований (спеціальний) санаторій
«Приморський» МОЗ
України
Одеський національний
університет ім. І. І. Мечникова
498,2 м. Одеса, вул. Ріше- Одеська фінансова
льєвська, 30
інспекція в Одеській
області
6,4 м. Одеса, вул. Геф- ДП «Одеський морський
та, 3
торговельний порт»
58,6 м. Одеса, вул. При- Державна судноплавна
морська, 3
компанія «Чорноморське
морське пароплавство»

31.12.15

103,7 м. Одеса, вул. Риба- Санаторій «Одеський»
ча балка, 3

31.12.15

36,0

31.12.15

м. Одеса, вул. В. Те- Державне підприємство
решкової, 27
«Науково-дослідний
інститут «Шторм»

31.12.15
31.12.15
31.12.15
31.12.15

 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
№
Найменування
Площа,
Адреса об’єкта
з/п
об’єкта оцінки
м2
оцінки
1 Частина площадки під 150,0 Одеська обл.,
компресорну установку
Білгород-Дністров
(інв. № 10310005)
ський р-н, с. Бритівка, вул. Артільна, 2а
2 Нежитлові приміщення 123,0 м. Одеса, Митна
першого поверху
площа,1
4-поверхової будівлі

Балансоутримувач
Білгород-Дністровське
управління водного господарства
ДП «Одеський морський
торговельний порт»
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Запланована
дата оцінки
31.12.15

31.12.15

ð

3
Продовження таблиці
№
Найменування
Площа,
Адреса об’єкта
з/п
об’єкта оцінки
м2
оцінки
3 Нежитлові приміщення 162,1 м. Одеса,
будівлі (інв. № 076024)
вул. М. Гефта, 1а
та нежитлові при(стара адреса:
міщення будівлі (інв.
м. Одеса, Митна
№ 076021)
площа, 1)
4 Нежитлове приміщен9,0 м. Одеса, вул. Андріня першого поверху
євського, 2
триповерхового будинку АПК на майданчику
транзитно-вантажного
термінала
5 Вбудоване приміщен10,2 Одеська обл.,
ня у будівлі Будинку
м. Рені, вул. Дунайзв’язку на території
ська, 188
першого вантажного
району
6 Нежитлове приміщен30,8 м. Одеса, Митна
ня на першому поверсі
площа, 1
4-поверхової будівлі
управління № 3 (інв.
№ 072556)

Запланована
Балансоутримувач
дата оцінки
Одеська філія Державного
31.12.15
підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрація Одеського морського порту)
Одеська філія Державного
31.12.15
підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрація Одеського морського порту)
Ренійська філія Державного
підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрація Ренійського морського порту)
Одеська філія Державного
підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрація Одеського морського порту)

31.12.15

31.12.15

Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є:
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.11.2011 за № 1096/19834,
(далі – Положення) документація подається претендентом в запечатаному
конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (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 (експертної
грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна
(експертну грошову оцінку земельної ділянки), 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 вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він
не визначений в інформації про проведення конкурсу.
Пропозиції щодо терміну виконання робіт потрібно зазначати в єдиній
одиниці виміру – календарних днях.
У випадку неукладення договору на проведення оцінки з переможцем
конкурсу або його відмови від виконання робіт за договором на підставі
п. 3.7 Положення Комісія може визначати учасника конкурсу, з яким може
бути укладено договір на проведення оцінки майна.
Конкурсну документацію слід подавати до РВ ФДМУ по Одеській області
за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу (включно) за адресою:
65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації у середу об 11.00 у кімн. 503. Місцезнаходження комісії:
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1110, телефони: (048) 731-50-28, 731-50-39.

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
 Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 25,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: пл. Слави, 4/2, м. Полтава. Балансоутримувач:
Полтавський будівельний технікум транспортного будівництва. Мета оцінки:
визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 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 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 25.12.2015 включно.
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, конкурс
відбудеться 31.12.2015 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.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною
площею 31,1 м2 (балансоутримувач – Управління інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Кузнечна, 2. Мета проведення незалежної оцінки – оренда.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2015.
Термін виконання робіт – 5 календарних днів від дати укладення договору на проведення незалежної оцінки майна.
 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення гаража площею 68,0 м2 (балансоутримувач – Головне управління статистики у Сумській
області). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Лебедин, вул. Піонерська, 2.
Мета проведення незалежної оцінки – оренда.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2015.
Термін виконання робіт – 5 календарних днів від дати укладення договору на проведення незалежної оцінки майна.
 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
загальною площею 23,6 м2 будівлі – пам’ятки культурної спадщини
місцевого значення «Будинок повітового земства» (балансоутримувач
– Професійно-педагогічний коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Глухів, вул. Києво-Московська, 51. Мета проведення незалежної
оцінки – оренда.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2015.
Термін виконання робіт – 5 календарних днів від дати укладення договору на проведення незалежної оцінки майна.
 4. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення
площею 21,7 м2 будівлі – пам’ятки культурної спадщини місцевого значення «Будинок повітового земства» (балансоутримувач – Професійнопедагогічний коледж Глухівського національного педагогічного університету
імені Олександра Довженка). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Глухів,
вул. Києво-Московська, 51. Мета проведення незалежної оцінки – оренда.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2015.
Термін виконання робіт – 5 календарних днів від дати укладення договору на проведення незалежної оцінки майна.
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 5. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 (балансоутримувач – Сумський національний аграрний
університет). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Герасима
Кондратьєва, 160. Мета проведення незалежної оцінки – оренда.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2015.
Термін виконання робіт – 5 календарних днів від дати укладення договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 29.08.2011
№ 1270 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за
№ 1096/19834.
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 19.12.2001 № 2355 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28.12.2001 за № 1092/6283; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна; переліку оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку
майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна; письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної
діяльності до виконання робіт з оцінки майна; у разі проведення підприємством діяльності, пов’язаної з державною таємницею, спеціального дозволу
на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, виданого
суб’єкту оціночної діяльності (допусків оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із суб’єктом оціночної діяльності або залучаються ним за
цивільно-правовими договорами), або дозволу, виданого іншому суб’єкту
оціночної діяльності, якого за відповідною угодою буде залучено до виконання робіт, пов’язаних з державною таємницею.
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності,
які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено здійснення практичної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у
межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі за встановленою формою; копія установчого
документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів (у тому
числі копії посвідчень про підвищення кваліфікації), які працюють у штатному
складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про
оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, завірені їх особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;
інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи
оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються
ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента на об’єкт подається окремо у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про
проведення конкурсу. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на
який подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання,
який подає заяву.
Конкурс відбудеться 23 грудня 2015 року о 10.00 за адресою:
м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 5.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 17 грудня 2015 року
(включно).

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для продовження договору оренди.
 Назва об’єкта оцінки № 1: частина приміщення площею 1,0 м2 на
першому поверсі будівлі. Балансоутримувач – УМВСУ в Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 7.
Запланована дата оцінки – 30.11.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для укладення договору оренди.
 Назва об’єкта оцінки № 2: нежитлове приміщення площею 22,9 м2
у будівлі гуртожитку. Балансоутримувач – Старокостянтинівський
професійний ліцей. Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл.,
м. Старокостянтинів, вул. І. Франка, 35.
Запланована дата оцінки – 30.11.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.
 Назва об’єкта оцінки № 3: приміщення площею 23,68 м2 в адміністративній будівлі. Балансоутримувач – Хмельницьке обласне управління водних ресурсів. Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельницький,
вул. Соборна, 29.
Запланована дата оцінки – 30.11.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію у запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться у конверті. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 2 до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 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, а також копії
кваліфікаційних документів оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;
інформація про претендента, в якій зазначаються досвід роботи, кваліфікація та особистий досвід роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому
числі подібного майна, тощо.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу – практичний досвід з визначення ринкової вартості подібного майна.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях). До уваги приймаються пропозиції, в яких строк виконання робіт з
оцінки об’єктів нерухомого майна не перевищує 5 днів.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування інформації о 10.00 у РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою:
м. Хмельницький, вул. Соборна, 75.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ
по Хмельницькій області за вказаною вище адресою за чотири робочих
дні до дати проведення конкурсу (включно). Телефон для довідок (0382)
79-56-16.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про оголошення
повторного конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів державної власності
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта державної власності для подальшого відчуження.
 Назва об’єкта оцінки № 1: адміністративно-господарське приміщення площею 65,3 м2. Балансоутримувач – Кам’янець-Подільське міжрайонне управління водного господарства. Місцезнаходження об’єкта –
Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, смт Стара Ушиця, вул. Миру, 11.
Запланована дата оцінки – 30.11.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.
 Назва об’єкта оцінки № 2: складське приміщення площею 37,1 м2.
Балансоутримувач – Кам’янець-Подільське міжрайонне управління водного
господарства. Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., Кам’янецьПодільський р-н, смт Стара Ушиця, вул. Миру, 13.
Запланована дата оцінки – 30.11.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.
 Назва об’єкта оцінки № 3: група інвентарних об’єктiв недіючої
виробничої бази Грицівської дільниці Шепетівського міжрайонного
управління водного господарства у складі: будівля контори (старої) загальною площею 78,0 м2; будівля блоку складів загальною площею 163,0 м2;

м2;

будівля гаража автомобільного загальною площею 208,0
будівля адмінбудинку загальною площею 167,0 м2; будівля майстерні загальною площею
372,0 м2; будівля блоку гаражів загальною площею 158,0 м2; автозаправна
станція у складі: будівля автозаправної станції площею 6,9 м2, бензоколонки – 2 шт., підземні резервуари – 3 шт.; будівля сараю загальною площею
33,0 м2; будівля складу ПММ загальною площею 18,0 м2; пожежний резервуар загальним об’ємом 100,0 м3; благоустрій – дорожні плити площею
1 950,0 м2; резервуар підземний загальним об’ємом 120,0 м3; каналізація
із залізобетонних труб діаметром 300,0 мм, довжиною 25 м; труба відводу
диму діаметром 400,0 мм, висотою 20 м; септик залізобетонний загальним
об’ємом 5,0 м3. Балансоутримувач – Шепетівське міжрайонне управління водного господарства. Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл.,
Шепетівський р-н, смт Гриців, вул. Суворова, 3.
Запланована дата оцінки – 30.11.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію у запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться у конверті. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 2 до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 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, а також копії
кваліфікаційних документів оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;
інформація про претендента, в якій зазначаються досвід роботи, кваліфікація та особистий досвід роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому
числі подібного майна, тощо.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу – практичний досвід з визначення ринкової вартості подібного майна.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях).
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування інформації о 10.00 у РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою:
м. Хмельницький, вул. Соборна, 75.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ
по Хмельницькій області за вказаною вище адресою за чотири робочих
дні до дати проведення конкурсу (включно). Телефон для довідок (0382)
79-56-16.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
№
Назва об’єкта Площа, Адреса об’єкта
з/п
оцінки
м2
оцінки
1 Частина при85,85 м. Черкаси,
міщень одновул. Гоголя, 301
поверхової будівлі
(літ. В)
2 Частина нежитло- 91,0 м. Черкаси, вул.
вого приміщення
В. Чорновола, 259

Дата
Балансоутримувач
оцінки
Черкаський філіал державного підпри- 30.11.15
ємства «Державний науково-дослідний
та проектно-вишукувальний інститут
«НДІпроектреконструкція»
ЧДЖПП «Житлосервіс»
30.11.15

 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
№
Площа,
Назва об’єкта оцінки
Адреса об’єкта оцінки
з/п
м2
1 Частина приміщень
452,25 м. Черкаси, вул. Фрунзе, 29
першого поверху та
тимчасові споруди
2 Приміщення адмін15,05 Черкаська обл., м. Корсуньбудівлі
Шевченківський, пров.
Бабушкіна, 4а

Балансоутримувач
Апеляційний суд Черкаської області
Головне управління
статистики у Черкаській області

Дата
оцінки
30.11.15
30.11.15

 3. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
майна об’єкта малої приватизації державної власності групи А.
№
Назва об’єкта оцінки
з/п
1 Будівлі та споруди колишнього АКАБ «Україна»,
у складі: основна будівля, А-3; насосна станція,
Б; гараж, В; котельня, Г; вбиральня, Д; гараж, Е;
огорожа, 1; каналізаційні колодязі 2-8

Адреса об’єкта оцінки
19715, Черкаська обл.,
Золотоніський р-н,
с. Гельмязів, вул. Леніна, 6

Спосіб при- Дата
ватизації
оцінки
Аукціон 30.11.15

Вимоги до претендентів на участь у конкурсі:
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270, документація подається претендентом в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності». До підтвердних
документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 2 до Положення); копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки);
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки), 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 т. ч. 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 терміну виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.
Конкурсну документацію слід подавати до РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205.
Останній день подання заяв – 18 грудня 2015 року.
Конкурс відбудеться 24 грудня 2015 року о 10.00 у РВ ФДМУ по
Черкаській області за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка,
205, тел. 37-29-71.

Чернігівська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
№
Назва об’єкта оцінки
з/п
1 Нежитлове приміщення
одноповерхової адмінбудівлі
2 Частина тамбура будівлі корпусу теоретичних
занять
3 Нежитлове приміщення
на першому поверсі
будівлі колишнього навчального корпусу
4 Нежитлове приміщення
складу-навісу

Площа,
Балансоутримувач
м2
15,2 Головне управління статистики у Чернігівській
області
4,8
Прилуцький професійний ліцей Чернігівської
області
23,52 Прилуцький професійний ліцей Чернігівської
області
135,1

Чернігівська дирекція
УДППЗ «Укрпошта»

Дата
Місцезнаходження об’єкта
оцінки
Чернігівська обл., м. При- 31.12.15
луки, вул. Київська, 226
17500, Чернігівська обл.,
м. Прилуки, вул. Київська, 337
17500, Чернігівська обл.,
м. Прилуки, вул. Київська, 337

31.12.15
31.12.15

Чернігівська обл., м. Ічня, 31.12.15
вул. Воскресінська, 26

Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей
оренди.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до вимог Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за № 1096/19834.
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності передбачена наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцінки, що
має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів
та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів та суб’єктів
оціночної діяльності; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та
їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна; письмової згоди
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оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності до
виконання робіт з оцінки майна.
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності,
які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено здійснення діяльності
з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих
напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, яка подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. До підтвердних документів
належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011
№ 1270); копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних
документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено
до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми
особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту
Фондом державного майна України; інформація про претендента (документ,
який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому
числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (зазначається в єдиній одиниці виміру – календарних днях). Строк виконання робіт не
може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору на
проведення оцінки об’єкта оренди.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 6 січня 2016 року о 15.00 у РВ ФДМУ по
Чернігівській області за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43.
Конкурсну документацію слід подавати до загального відділу РВ ФДМУ по
Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (включно) за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел.
для довідок (0462) 67-28-18.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації
Вартість об’єкта приватизації визначатиметься шляхом здійснення суб’єктом оціночної діяльності незалежної оцінки відповідно до вимог
Методики оцінки майна, затвердженої постановою КМУ від 10.12.2003
№ 1891, Методики експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженої постановою КМУ від 11.10.2002 № 1531.
 Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи Д – незавершене будівництво 12-квартирного житлового будинку разом із
земельною ділянкою. Балансоутримувач: відсутній. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Корольова, 16а. Мета проведення оцінки:
визначення початкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом
продажу на аукціоні разом із земельною ділянкою під добудову без збереження профілю.
Характеристика об’єкта: частково виконано фундамент.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: відсутні.
Організаційно-правова форма: державна.
Розмір земельної ділянки: 0,2032 га.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: –.
Місце розташування земельної ділянки: м. Чернігів, вул. Корольова,
16а.
Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку.
Запланована дата оцінки: 31.12.2015.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до вимог Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за № 1096/19834.
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності передбачена наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцінки, що
має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів
та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів та суб’єктів
оціночної діяльності; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та
їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна; письмової згоди
оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності до
виконання робіт з оцінки майна.
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено здійснення діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, та Закону України «Про
оцінку земель».
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію, яка подається в запечатаному конверті з описом підтвердних
документів, що містяться в конверті. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011
№ 1270); копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних
документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; копія ліцензії на виконання землеоціночних робіт, видана центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів; письмові згоди оцінювачів, яких
буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів оцінювачів; копія сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного
майна України; інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та
додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (зазначається в єдиній одиниці виміру – календарних днях від дати підписання договору на проведення оцінки).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 23 грудня 2015 р. о 15.00 у РВ ФДМУ по
Чернігівській області за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43.
Конкурсну документацію слід подавати до загального відділу РВ ФДМУ по
Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (включно) за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел.
для довідок (0462) 67-28-18.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації
Мета проведення незалежної оцінки – для здійснення приватизації шляхом продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом
аукціону без земельної ділянки.
Замовником звіту виступає РВ ФДМУ по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: єдиний майновий комплекс державного торговельного підприємства «Гудок» за адресою: м. Київ, вул. Аеродромна, 14.
Єдиний майновий комплекс, до складу якого входять: об’єкти нерухомості загальною площею 2 118,0 м2, а саме: адміністративний корпус – 276,8 м2,
склади – 1 180,0 м2, гаражі – 122,0 м2, прохідна – 31,0 м2, навіс – 168,0 м2,
склад палива – 21,0 м2, навіс – 320,0 м2 та майно в кількості 67 од.
Основні види продукції (послуг), що виробляється: оптова торгівля,
КВЕД – 51.36.2.
Балансова первісна вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів:
762 776,75 грн (у тому числі: передано в оренду –726 054, 91 грн, придбано за рахунок амортизаційних відрахувань – 36 721,84 грн) станом на
30.09.2015.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Орієнтовна дата оцінки: 31.12.2015.
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Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по м. Києву конкурсну
документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі (за встановленою формою); копія установчого
документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково
залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; інформація про претендента (документ, який містить відомості про
претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються
ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті
і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він
не визначений в інформації про проведення конкурсу.
Пропозиції щодо терміну виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті
з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який
відбудеться 24 грудня 2015 р.».
Конкурс відбудеться 24 грудня 2015 р. о 15.30 у РВ ФДМУ по
м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-32.
Документи приймаються до 12.30 21 грудня 2015 р. за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок 281-00-32.

2. Вбудоване приміщення загальною площею 18,0 м2 на першому поверсі
будівлі, що перебуває на балансі Хмельницької дирекції УДППЗ «Укрпошта»,
за адресою: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 13/1. Конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору з переможцем конкурсу –
ТОВ «Поділля-Експерт».

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення повторного конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки індивідуально визначеного майна
Мета проведення незалежної оцінки – приватизація об’єкта державної
власності групи А.
Замовником звіту виступає РВ ФДМУ по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: кран автомобільний (КС-4561) К-162 на базі КрАЗ,
державний номер АА8416ВМ, інвентарний номер 1760, що перебуває
на балансі Мостозагону № 103 ПАТ «Мостобуд».
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по м. Києву конкурсну
документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі (за встановленою формою); копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які
працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та
підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копія
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом
державного майна України; інформація про претендента (документ, який
містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та
особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі
подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті
і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він
не визначений в інформації про проведення конкурсу.
Пропозиції щодо терміну виконання робіт потрібно зазначати в єдиній
одиниці виміру – календарних днях.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті
з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який
відбудеться 24 грудня 2015 р.».
Конкурс відбудеться 24 грудня 2015 р. о 15.00 у РВ ФДМУ по
м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-32.
Документи приймаються до 12.30 21 грудня 2015 р. за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок 281-00-32.
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ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди, що відбувся 21.10.2015
Частина нежитлового приміщення площею 12,0 м2 за адресою: м. Суми,
вул. Герасима Кондратьєва, 160 (балансоутримувач – Сумський національний
аграрний університет). Переможець конкурсу – ПП ЕОФ «Апекс», м. Суми.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 22.10.2015
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’єкту – будівлі санепідемстанції площею 548,0 м2 (літ. А), що перебуває на
балансі Державної установи «Житомирський обласний лабораторний центр
Держсанепідслужби України», за адресою: м. Житомир, вул. Щорса, 93;
ПП «Бюро незалежних оцінок» (м. Житомир, пров. 3-й Транзитний, 31)
по об’єкту – нежитлових приміщеннях площею 146,8 м2 на першому поверсі
будівлі СЕС (літ. А-1), що перебувають на балансі Державної установи «Житомирський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України», за
адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Європейська, 49.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 23.10.2015
Не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності. Конкурс вважати таким, що не відбувся.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Херсонській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
оцінки державного майна, що відбувся 22.10.2015
Вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 18,11 м2 на
дев’ятому поверсі та частина даху загальною площею 15,0 м2 будівлі гуртожитку № 6 за адресою: м. Херсон, вул. Садова, 17а, що обліковуються на
балансі ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», переможець
конкурсу – ПП «Фрістайл – Плюс».
Приміщення № 1-4; 1-5; 1-6; 1-7 загальною площею 21,34 м2 у будівлі
поштового відділення (літ. А), що перебуває на балансі Херсонської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Херсонська обл., Великоолександрівський р-н, с. Нова Кубань, пл. Перемоги, 2, переможець конкурсу – ФОП
Бронін А. О.
Приміщення № 2 (кімн. 2-1; 2-2; 2-3; 2-4; 2-5; 2-6) загальною площею
88,4 м2 в адміністративній будівлі (літ. А), що перебуває на балансі Херсонської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Херсонська обл., Каховський
р-н, с. Чорнянка, вул. Леніна, 58, переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О.
Кімната № 11 (перший поверх) та кімнати № 19 (другий поверх) загальною площею 45,8 м2 в адміністративній будівлі, що перебувають на балансі
Херсонської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Херсонська обл.,
смт Новотроїцьке, вул. Леніна, 94, переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Херсонській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
оцінки державного майна, що відбувся 27.10.2015
Частина приміщень гаражів загальною площею 78,3 м2 за адресою:
75100, Херсонська обл., смт Горностаївка, вул. Леніна, 155, що обліковуються на балансі ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України». Переможець конкурсу – ПП «ЕЮФ «Епрайс – Консул».
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 27.10.2015
1. Вбудовані приміщення загальною площею 53,2 м2 на першому поверсі адмінбудівлі, що перебувають на балансі Кам’янець-Подільського
планово-економічного технікум-інтернату, за адресою: Хмельницька обл.,
м. Кам’янець-Подільський, вул. Годованця, 13. Конкурсною комісією прийнято
рішення про укладення договору з переможцем конкурсу – ПП «Аспект».

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 23.10.2015
№
з/п
1
2
3
4
5

Назва об’єкта оцінки

Площа, м2

Нежитлове приміщення
Нежитлове приміщення
Нежитлове приміщення
Нежитлове приміщення
Нежитлове приміщення

60,0
22,2
100,72
43,6
12,7

6 Нежитлове приміщення
7 Нежитлове приміщення

17,0
68,3

8 Частина нежитлового
приміщення
9 Нежитлове приміщення
10 Нежитлове приміщення

2,0
42,56
74,0

11 Частина даху та технічного поверху

23,1 (у т. ч.
10,0 та 13,1)

Переможець
конкурсу – СОД
м. Київ, вул. Клавдієвська, 22 ФОП Лавриненко Н. О.
м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43 ПП «Гарант-Експерт»
м. Київ, вул. Медова, 3
ТОВ «М Консалтинг»
м. Київ, вул. Васильківська, 1 ФОП Чебаков О. І.
м. Київ, вул. Леніна, 36
ТОВ «Українські інноваційні консультанти»
м. Київ, вул. Дорогожицька, 9 ТОВ «КП «Оріяна»
м. Київ, вул. Зоологічна, 1
ТОВ «АльянсУкрексперт»
м. Київ, вул. Мельникова, 42
ТОВ «Експертноконсалтинговий союз»
м. Київ, просп. Перемоги, 50 ФОП Острик Т. В.
м. Київ, просп. Перемоги, 44 ТОВ «Інвестиційна
оцінка»
м. Київ, вул. Ісаакяна, 18
ПП «Енергомакс»
Адреса об’єкта оцінки

фдму повідомляє
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
03.12.2015

м. Київ

№ 1831

Про внесення змін до Переліку об’єктів груп В, Г,
які підлягають підготовці до продажу в 2015 році
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада
2015 р. № 939 «Про внесення змін в додатки 1 і 2 до постанови Кабінету
Міністрів України від 12 травня 2015 р. № 271» НАКАЗУЮ:
1. Внести у додаток 1 «Перелік об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2015 році регіональними відділеннями Фонду державного
майна України» до наказу Фонду державного майна України від 19 травня
2015 р. № 738 «Про затвердження Переліку об’єктів груп В, Г, які підлягають
підготовці до продажу в 2015 році» такі зміни:
1.1. Виключити таку позицію:

Група Г

16287311

м. Київ
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державне підприємство «Київський державний науково-дослідний інститут
текстильно-галантерейної промисловості»

1.2. Доповнити такою позицією:

Група В

20077743

м. Київ
Кабінет Міністрів України
Державне підприємство «Укрекоресурси»

2. Внести зміни у додаток 2 «Перелік об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2015 році регіональними відділеннями Фонду державного майна України» до наказу Фонду державного майна України від 19 травня
2015 р. № 738 «Про затвердження Переліку об’єктів груп В, Г, які підлягають
підготовці до продажу в 2015 році», виключивши таку позицію:

Група В

36481123

Регіональне відділення по Миколаївській області
Колективне сільськогосподарське підприємство «Полянка»

3. Доповнити додаток 3 «Перелік об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2015 році Управлінням з питань реформування власності
Фонду державного майна України після їх виключення із Закону України «Про
перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації»
до наказу Фонду державного майна України від 19 травня 2015 р. № 738 «Про
затвердження Переліку об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2015 році» такою позицією:

Група Г

16287311

м. Київ
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державне підприємство «Київський державний науково-дослідний інститут
текстильно-галантерейної промисловості»

4. Управлінню реформування власності Департаменту конкурентних продажів об’єктів приватизації Фонду державного майна України забезпечити
надання пропозицій щодо терміну завершення підготовки до продажу державного підприємства «Укрекоресурси» до Управління з питань планування
та пільгового продажу не пізніше 04 грудня 2015 року.
5. Управлінню з питань планування та пільгового продажу Департаменту
конкурентних продажів об’єктів приватизації Фонду державного майна
України забезпечити передачу цього наказу для опублікування у виданнях
державних органів приватизації.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови
Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
	Голова Фонду 			

І. Білоус

Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Донецькій області
оголошує конкурс
на заміщення вакантних посад державних службовців:
головного спеціаліста відділу укладення договорів оренди
нерухомого майна на час відпустки для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку (1 штатна одиниця);
провідного спеціаліста відділу укладення договорів оренди
нерухомого майна на час відпустки для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку (1 штатна одиниця);
головного спеціаліста відділу з питань оренди державного майна
на час відпустки для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку (1 штатна одиниця);
головного спеціаліста відділу оренди цілісних майнових комплексів
на час відпустки для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку (1 штатна одиниця);
головного спеціаліста відділу з управління державним майном
та корпоративними правами держави (2 штатні одиниці);
головного спеціаліста відділу приватизації та постприватизаційного
контролю на час відпустки для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку (1 штатна одиниця);
головного спеціаліста-юрисконсульта відділу правового
забезпечення (1 штатна одиниця)
Вимоги до кандидатів: громадянство України; повна вища освіта
за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра; досвід
практичної роботи за фахом в органах державної влади або місцевого самоврядування не менш як 3 роки; вільне володіння державною
мовою; вміння працювати на комп’ютері.
Для участі в конкурсі подаються: заява про участь у конкурсі;
особова картка (форма П-2 ДС) з відповідними додатками; дві фотокартки розміром 4 х 6 см; копії документів про освіту, підвищення
кваліфікації, присвоєння вченого звання, надання наукового ступеня; декларація про майно, доходи та витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом
України «Про засади запобігання і протидії корупції»; копія документа, що посвідчує особу; копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних); довідка про допуск до державної
таємниці (за наявності).
Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня
публікації оголошення про проведення конкурсу.
Додаткову інформацію щодо додаткових вимог до кандидатів,
основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці,
а також умов проведення конкурсу можна отримати у службі персоналу та проходження державної служби за адресою: 61024, м. Харків,
вул. Гуданова, 18, 3-й поверх, кімн. 315, тел. (057) 704-17-36.

№ 61 (910)

5
оренд а
Департамент з питань управління державним майном та орендних відносин, т. 200-34-39

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
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

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

найменування

Міністерство освіти 02543503, Державний навчальний заклад «Бердичівське вище професійне училище»,
і науки України
юридична адреса: 13352, Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Великі Низгірці,
вул. Ліцейна, буд. 1, тел. (04143) 1-10-64

Частина асфальтового
покриття «Благоустрій»

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
02543503.1.АААБИБ900 Житомирська обл., Бердичівський
140,0
42 789,00
До 3 років
Встановлення модульної транр-н, с. Великі Низгірці, вул. Ліспортабельної котельні та наданцейна, 1
ня послуг з теплопостачання

реєстровий номер майна

місцезнаходження

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».

Закарпатська область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Закарпатській 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
38076799, Львівська філія Концерну «Війсьторгсервіс»
оборони України м. Львів, вул. Плугова, 12а, тел./факс: 253-24-64
2 Міністерство
03068903, Вище професійне училище № 34 м. Виноосвіти і науки
градів, м. Виноградів, вул. Івана Франка, 116,
України
тел. (03143) 2-46-58

№
з/п

Назва органу
управління

найменування

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
33689922.15.АААААЖ736 Закарпатська обл., м. Мука52,7
434 200,00
35 місяців
чеве, пл. Миру, 12-14
станом на 31.10.2015
03068903.1.ЮСФДРФ004 Закарпатська обл., м. Вино2,0
9 162,00
35 місяців
градів, вул. Івана Франка, 116
реєстровий номер майна

Вбудоване нежитлове приміщення (поз. 3-1) магазину літ. А
Частина приміщення фойє (поз. 1 за планом) (2,0 х 1,0) на
першому поверсі навчального корпусу літ. Г Вищого професійного училища № 34 м. Виноградів

мета використання
Розміщення торговельного об’єкта
з продажу непродовольчих товарів
Розміщення торговельного автомата,
що відпускає продовольчі товари

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька,
60, РВ ФДМУ по Закарпатській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

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

1
2

Міністерство інфраструктури України

3 Міністерство освіти
і науки України
4
Державне агентство
України з управління
5 зоною відчуження
6 Міністерство інфраструктури України
7
Державна служба
України з надзвичай8 них ситуацій
9 Міністерство інфраструктури України
10 Міністерство інфраструктури України
11 Міністерство інфраструктури України
12 Міністерство інфраструктури України

найменування
Частина приміщення № 77 на 4-му поверсі пасажирського термінала «D»

ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
Приміщення № 257 на 2-му поверсі пасажирського
термінала «D»
ДВНЗ «Білоцерківський механіко-енергетичний Частина нежитлових приміщень
технікум»
Частина холу у будівлі адмінкорпусу № 1 (інв.
№ 8290)
ДСП «Чорнобильська АЕС»
Частина холу у будівлі адмінкорпусу № 2 (інв. № 3225)
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

Приміщення № 471 на 1-му поверсі пасажирського
термінала «D»
Частина даху будівлі 5-го ДПРЗ ГУ ДСНС України у
Київській області
5-й ДПРЗ ГУ ДСНС України у Київській області
Частина даху будівлі 5-го ДПРЗ ГУ ДСНС України у
Київській області
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
Нежитлове приміщення № 20 на 1-му поверсі бізнесцентру вантажного термінала
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

13 Державна казначейська служба України

УДКСУ у Бородянському районі ГУ Державної
казначейської служби України у Київської
області
14 Державна пенітенціар- Бориспільська виправна колонія № 119
на служба України

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за максимальмісцезнаходження
мета використання
пло- незалежною оцін- но можливий
ща, м2
кою, грн
строк оренди
Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт
16,5
1 059 450,00
1 рік
Згідно з додатком 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне
майно та пропорції її розподілу, орендна ставка за яким дорівнює або є
більшою за 15 %
Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт
41,9
2 680 000,00
1 рік
Розміщення офіса
Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леваневського, 52/4
Київська обл., м. Славутич, вул. 77-ї Гвардійської дивізії, 7/5
Київська обл., м. Славутич, вул. 77-ї Гвардійської дивізії, 7/1
Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт

535,3

3 683 800,00

1,0

12 600,00

1,0

12 600,00

2 роки
11 місяців

3,7

359 854,00

1 рік

Київська обл., Броварський р-н, смт Калита,
вул. Леніна, 40
Київська обл., м. Бориспіль, вул. Шевченка, 20а
Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт

4,0

207 000,00

4,0

221 000,00

2 роки
11 місяців

15,4

714 900,00

1 рік

33,4

1 472 955,00

1 рік

Згідно з додатком 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне
майно та пропорції її розподілу, орендна ставка за яким дорівнює або є
більшою за 18 %
Ведення діяльності з авіаційних перевезень

17,9

789 400,00

1 рік

Розміщення офіса

20,7

843 422,00

1 рік

Згідно з додатком 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне
майно та пропорції її розподілу, орендна ставка за яким дорівнює або є
більшою за 18 %
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює проектні, проектновишукувальні, проектно-конструкторські роботи

Нежитлові приміщення № 54 та № 55 на 2-му поверсі Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт
бізнес-центру вантажного термінала
Нежитлове приміщення № 76 на 2-му поверсі бізнес- Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт
центру вантажного термінала
Нежитлове приміщення № 11 на 4-му поверсі аеро- Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт
вокзала термінала «Б»

2 роки
11 місяців

Розміщення їдальні, що не здійснюватиме продаж товарів підакцизної групи

Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари
Надання послуг з оренди автомобілів

Нежитлове приміщення на 1-му поверсі адміністративної будівлі

Київська обл., Бородянський р-н, смт Бородянка, вул. Шевченка, 3

24,4

138 100,00

2 роки
11 місяців

Нежитлове приміщення (ангар)

Київська обл., Бориспільський р-н, с. Мартусівка

420,0

860 000,00

2 роки
11 місяців

Розміщення телекомунікаційного обладнання

Розміщення виробництва

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області.
У разі надходження двох або 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».

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)

Міністерство освіти 37939527, Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного
і науки України
університету, 25005, м. Кіровоград, вул. Добровольського, 1, тел. (0522) 34-40-32

найменування
Нежитлове приміщення у будівлі адміністрації авіаційно-технічної бази

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
01132330. 14. КАТГНП 763 м. Кіровоград, вул.Добро8,9
33 227,00
2 роки 11 місяців Розміщення офісного
вольського, 1
приміщення
реєстровий номер майна

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».

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Одеській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
1 Міністерство інфра21536845, Українське державне підприємство
структури України
по обслуговуванню іноземних та вітчизняних
автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс»,
03083, м. Київ, просп. Науки, 57,
тел. (044) 777-54-51
2 Міністерство освіти
02071062, Одеська національна академія харчових
і науки України
технологій, 65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112,
тел. (048) 722-80-42
3 Міністерство оборони 35123222, Філія «Одеське управління військової торУкраїни
гівлі» Концерну «Військторгсервіс», 65063, м. Одеса,
вул. Армійська, 10а, тел. (048) 714-39-26

№
з/п

Назва органу управління

4 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
5 Міністерство оборони
України

23208938, ВП «Південна електроенергетична система»
ДП «НАЕК «Укренерго», 65029, м. Одеса,
вул. Коблевська, 11, тел. (048) 34-89-64
35123222, Філія «Одеське управління військової торгівлі» Концерну «Військторгсервіс», 65063, м. Одеса,
вул. Армійська, 10а, тел. (048) 714-39-26

найменування

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимальний
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн строк оренди
21536845.1.ЦЦКГОЦ001 м. Одеса, вул. Одарія, 2
90,0
419 585,00
1 рік
Розміщення мийки транспортних засобів (інше використання нерухомого майна)

реєстровий номер майна

Невиділена частина нежитлового
приміщення одноповерхової будівлі
гаража
Частина нежитлового приміщення
холу на другому поверсі учбового
корпусу «А»
Нежитлові приміщення № 1-21,
№ 1-25 в одноповерховій будівлі
магазину «Промтоварний»

місцезнаходження

02071062.1.РЯЖНВО317 м. Одеса, вул. Канатна, 112

7,5

85 054,00

2 роки
11 місяців

Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

61,4

269 282,00

2 роки
11 місяців

Частина нежитлового приміщення
адміністративної будівлі

33689922.32.АААЖЛБ522 Одеська обл., Комінтернівський р-н, смт Чорноморське, вул. Гвардійська,
буд. 36/50
00100227.51.АААДИЖ536 м. Одеса, вул. Коблевська, 11

2,0

47 200,00

2 роки
11 місяців

Торговельний об’єкт з продажу непродовольчих товарів (27,5 м2);
інше використання нерухомого майна (18,9 м2);
торговельний об’єкт з продажу продовольчих товарів, крім товарів
підакцизної групи (15,0 м2)
Розміщення банкомата

Нежитлові приміщення № 1-24
в одноповерховій будівлі магазину
«М’ясо – Овочі», літ. А-А1

33689922.32.АААЖЛБ521 Одеська обл., Комінтернівський р-н, смт Чорноморське, вул. Гвардійська, 40/49

310,2

1 107 906,00

2 роки
11 місяців

Торговельний об’єкт з продажу продовольчих товарів, крім товарів
підакцизної групи (271,6 м2);
торговельний об’єкт з продажу непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів (38,6 м2)

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

полтавська область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Полтавській 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)

Міністерство освіти 02547004, Професійно-технічне училище № 4, 36007, м. Полтава, вул. М. Бірюзова,
і науки України
90/14

найменування
Частина нежитлового приміщення

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
02547004.1.СВДКЛЖ001 м. Полтава, вул. М. Бірюзо4,0
16 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення буфету у
ва, 90/14
навчальному закладі

реєстровий номер майна

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, 4-й поверх, кімн. 401. 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».

№ 61 (910)
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6
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Сумській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

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

Назва органу
управління

1 Міністерство
освіти і науки
України

23635020, Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку
України», 40000, м. Суми, вул. Петропавлівська, 57,
тел.: (0542) 66-50-01, 66-50-73

2 Міністерство
освіти і науки
України

04718013, Сумський національний аграрний університет, 40021, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160,
тел. (0542) 78-74-22

найменування

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна максимальмісцезнаходження
мета використання
пло- за незалежною но можливий
ща, м2 оцінкою, грн строк оренди
–
2 роки 364 дні Розміщення оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухо23635020.1.НШЛОТЕ037; м. Суми, вул. Якіра, 10;
12,1;
мого (мобільного) зв’язку та послуги з доступу до мережі Інтернет
23635020.1.НШЛОТЕ039; м. Суми, вул. Петропавлівська, 59; 6,0;

реєстровий номер майна

Група інвентарних об’єктів, а саме:
частини ділянки даху будівлі гуртожитку № 2;
частини технічного поверху будівлі навчального
корпусу № 3;
частини ділянки даху будівлі гуртожитку-готелю 23635020.1.НШЛОТЕ075 м. Суми, вул. Прокоф’єва, 38/2
Частина нежитлового приміщення
04718013.1.БЕШСНП787 м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160

3 Сумська обласна 39263522, Управління інформаційної діяльності та коНежитлові приміщення
державна адміні- мунікацій з громадськістю Сумської обласної державної
страція
адміністрації, тел. (0542) 63-13-21

–

м. Суми, вул. Кузнечна, 2

36,4
12,0

37 900,00

31,1

–

2 роки 364 дні Розміщення торговельного об’єкта з продажу канцелярських
товарів, що призначаються для навчальних закладів (5,0 м2), розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із
ксерокопіювання документів (1,5 м2), надання поліграфічних послуг
та фотопослуг (5,5 м2)
2 роки
Розміщення офіса
11 місяців

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

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

Назва органу
управління

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

1 Державна санітарноепідеміологічна служба
України

38481146, Державна установа «Херсонський обласний лабораторний
центр Держсанепідслужби України», 73026, м. Херсон, вул. Уварова, 3,
тел. (0552) 49-24-91

найменування
Нежитлові приміщення на першому
поверсі адміністративної будівлі

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
38481146.1.НЧИЮЦЛ1129 м. Херсон, вул.
48,6
–
1 рік
Розміщення благодійної організації для
К. Маркса, 96
надання благодійної допомоги
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».

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

Назва органу
управління

1 Фонд державного
майна України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
02898152, Регіональне відділення фонду державного майна України по Хмельницькій
області, 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, тел. (0382) 72-09-45

найменування
Приміщення на першому поверсі
адміністративної будівлі

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
02898152.1.АААДКЕ273 29013, м. Хмельницький,
72,1
260 331,00
6 місяців
Розміщення громадської
вул. Соборна, 75
організації

реєстровий номер майна

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, РВ ФДМУ по Хмельницькій області. У разі надходження двох і більше заяв на 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

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
 І. Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – кімн. № 87-1
(3,1 м2), частина кімн. № 87-2 (1,8 м2), кімн. № 87-3 (1,3 м2), кімн.
№ 87-5 (24,2 м2) у підвалі 11-поверхового житлового будинку, реєстровий № 02071180.1.ДВГЛЛД192, інв. № 1032000233, загальною
площею 30,4 м2 за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 74, що перебувають на балансі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку
на 29.07.15, становить 108 500,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий
місяць оренди – жовтень 2015 року, яка без урахування ПДВ становить
537,95 грн при орендній ставці 6 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі
звітом про незалежну оцінку. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
2. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи.
3. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням
згідно з договором оренди.
4. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
5. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому
учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий
місяць оренди за інших рівних умов.
6. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку замовникові оцінки протягом 7 календарних днів з
моменту оголошення його переможцем конкурсу під час відкритого засідання конкурсної комісії.
7. Переможець конкурсу зобов’язаний укласти договір оренди протягом 20 календарних днів з моменту оголошення його переможцем конкурсу під час відкритого засідання конкурсної комісії з підписанням протоколу
переможцем конкурсу.
8. Строк дії договору оренди – 2 роки 11 місяців. Подальше використання орендованого майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
9. Заборона суборенди та приватизації орендованого майна.
 ІІ. Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – кімн. 23, 23а,
23б, 23в, 24а, 25а, IV, IV-а, IV-б, 32 на першому поверсі 4-поверхової
будівлі учбового корпусу, інв. № 10310001, літ. А-4, реєстровий номер
4388, пам’ятка архітектури, загальною площею 109,9 м2 за адресою:
м. Харків, пров. Плетнівський, 5, що перебувають на балансі Харківського
інституту фінансів УДУФМТ.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку на
29.07.15, становить 584 000,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий
місяць оренди – жовтень 2015 року, яка без урахування ПДВ становить 1 930,33 грн при орендній ставці 4 %, виходячи з ринкової вартості
згідно зі звітом про незалежну оцінку. У подальшому орендна плата підлягає
коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
2. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі.
3. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням
згідно з договором оренди.
4. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
5. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому
учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий
місяць оренди за інших рівних умов.
6. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку замовникові оцінки протягом 7 календарних днів з
моменту оголошення його переможцем конкурсу під час відкритого засідання конкурсної комісії.
7. Переможець конкурсу зобов’язаний укласти договір оренди протягом 20 календарних днів з моменту оголошення його переможцем конкурсу під час відкритого засідання конкурсної комісії з підписанням протоколу
переможцем конкурсу.
8. Строк дії договору оренди – 1 рік. Подальше використання орендованого майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
9. Заборона суборенди та приватизації орендованого майна.
 ІІІ. Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2,
3, 4, 5, 6 на першому поверсі 3-поверхової частини триповерхового будинку з триповерховою надбудовою у центральній частині та
двома 4-поверховими прибудовами Науково-дослідного інституту
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гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ, інв. № 10310001,
реєстровий № 01896866.2.НЧИЮЦЛ2874, пам’ятка архітектури,
загальною площею 119,56 м2 за адресою: м. Харків, вул. Трінклера,
6, що перебувають на балансі Харківського національного медичного
університету.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку, на 10.06.15 становить 771 000,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство охорони здоров’я України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий
місяць оренди – жовтень 2015 року, яка без урахування ПДВ становить 12 793,12 грн при орендній ставці 20 %, виходячи з ринкової вартості
згідно зі звітом про незалежну оцінку. У подальшому орендна плата підлягає
коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
2. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення суб’єкта господарювання, що діє на основі приватної власності і провадить господарську діяльність з медичної практики.
3. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням
згідно з договором оренди.
4. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
5. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому
учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий
місяць оренди за інших рівних умов.
6. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку замовникові оцінки протягом 7 календарних днів з
моменту оголошення його переможцем конкурсу під час відкритого засідання конкурсної комісії.
7. Переможець конкурсу зобов’язаний укласти договір оренди протягом 20 календарних днів з моменту оголошення його переможцем конкурсу під час відкритого засідання конкурсної комісії з підписанням протоколу
переможцем конкурсу.
8. Строк дії договору оренди – 1 рік. Подальше використання орендованого майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
9. Заборона суборенди та приватизації орендованого майна.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії
такі документи:
заяву про участь у конкурсі (у т. ч. обов’язково зазначити поштову адресу
з індексом та контактний номер телефону претендента); конкурсні пропозиції
щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати;
відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження
представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати
претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за
останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство; копію ліцензії на здійснення окремого виду діяльності (за наявності такого);
б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірені належним чином копії реєстраційних документів; завірену належним чином копію виписки або витягу
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта
малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку (за
останній звітній період).
Конкурс буде проведено у приміщенні РВ ФДМУ по Харківській області на
14-й календарний день з дня опублікування цієї інформації в газеті «Відомості
приватизації» за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, 18.
Кінцевий термін приймання заяв та документів на участь у конкурсі – за
три робочих дні до дати проведення конкурсу до 15.00 за адресою: м. Харків,
вул. Гуданова, 18, 3-й поверх, кімн. 308. Регіональним відділенням приймається пакет документів в запечатаному непрозорому конверті з написом «На
конкурс – оренда» з відбитком печатки претендента (за наявності) із зазначенням назви претендента і об’єкта оренди (адреса, площа, назва балансоутримувача) та дати і номера газети «Відомості приватизації», в якому
опублікована інформація про об’єкт оренди.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону буде проведено о 10.00 на 21-й календарний день з дня опублікування цієї інформації в газеті «Відомості
приватизації».
Допущені для участі в конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені
особи подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому
засіданні конкурсної комісії за участю учасника конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хв.
до початку проведення конкурсу.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.11
№ 906 та враховуючи наказ ФДМУ «Про затвердження Переліку документів,
які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності» від 15.02.2013 № 201.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні та години за місцем його розташування.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати
у РВ ФДМУ по Харківській області (відділ оренди) за адресою: м. Харків,
вул. Гуданова, 18, кімн. 413 або за тел. 704-16-98.

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

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Дніпропетровська про проведення конкурсу на право
укладення договору оренди нерухомого військового майна
Балансоутримувач: КЕВ м. Дніпропетровська.
Орган управління: Міністерство оборони України.
 Назва об’єкта: нежитлове приміщення 35,0 м 2 за адресою:
м. Нікополь, військове містечко № 29, інв. № 9.
Стартова орендна плата за базовий місяць оренди – вересень
2015 р., визначена відповідно до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою КМУ
від 04.10.1995 № 786 (зі змінами та доповненнями), становить 195,53 грн
за умови використання – розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи.
Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта оренди.
2. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 15
числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції.
3. Заявник на момент проведення конкурсу зобов’язаний надати чинну незалежну оцінку та укласти договір оренди у термін не пізніше 1 тижня
з моменту визнання його переможцем конкурсу. Якщо орендна плата, визначена за новою незалежною оцінкою, буде вищою, ніж орендна плата,
надана у пропозиції заявника, то під час укладання договору оренди буде
враховано її більше значення.
4. Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір
орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу. На підтвердження зобов’язання і забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити до державного бюджету протягом 7 днів
завдаток в розмірі відсотка стартової орендної плати на рахунковий рахунок
Державного казначейства за місцем реєстрації заявника.
Протягом місяця з дня укладення договору оренди орендар зобов’язаний
забезпечити сплату орендної плати у вигляді завдатку у розмірі двомісячної
орендної плати. Завдаток зараховується як орендна плата за останні три місяці оренди. У випадку відмови переможця конкурсу від укладення договору
оренди завдаток поверненню не підлягає.
5. Ефективне використання орендованого майна.
6. Дотримання вимог експлуатації об’єкта.
7. Своєчасне здійснення капітального, поточного та інших видів ремонту орендованого майна.
8. Утримання об’єкта оренди в належному санітарно-технічному стані.
9. Забезпечення страхування об’єкта оренди на весь період оренди та
забезпечення його охорони.
10. Забезпечення пожежної безпеки об’єкта оренди.
11. Зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання договору
повернути об’єкт оренди у порядку, визначеному чинним законодавством,
в стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням
нормального фізичного зносу, та (або) відновити майно та (або) відшкодувати збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової)
об’єкта з вини орендаря.
12. Право орендодавця здійснювати контроль за станом, цільовим використанням об’єкта оренди.
13. Заборона передачі об’єкта оренди в суборенду.
14. Термін дії договору оренди – 3 роки.
Переможцем конкурсу буде визнано учасника конкурсу, який запропонував найкращі умови подальшої експлуатації та використання об’єкта
оренди та за інших рівних умов найбільшу орендну плату за базовий місяць розрахунку.
Конкурс відбудеться в Криворізькому підрозділі КЕВ. м. Дніпро
петровська за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Леніна, 58 через 20 календарних днів з моменту опублікування цієї інформації в газеті «Відомості
приватизації».
Термін приймання конкурсних пропозицій – протягом 15 днів з моменту
публікації цієї інформації у газеті «Відомості приватизації».
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд комісії:
заяву про участь у конкурсі; зазначення мети використання; документи,
визначені наказом ФДМУ від 15.02.2013 № 201 «Про затвердження Переліку
документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди
майна, що належить до державної власності»; зобов’язання (пропозиції)
щодо виконання умов конкурсу та додаткові пропозиції, які відображаються в проекті договору оренди, підписаному учасником конкурсу і завіреному печаткою (за наявності); пропозиції щодо гарантії сплати орендної плати
(завдаток відображається в проекті договору оренди);
відомості про учасника конкурсу: для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної
особи; копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;
копію ідентифікаційного номера; свідоцтво про реєстрацію фізичної особи
як суб’єкта підприємницької діяльності.
Конкурсні пропозиції подаються в окремому непрозорому конверті з
написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу, або за
підписом на зворотньому боці конверта (для фізичних осіб, які працюють
без печатки).
Документи приймаються за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Леніна, 58. За
додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0564) 90-02-46.
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потенційних об’єктів оренди державного майна, які в процесі приватизації не увійшли до статутних капіталів господарських товариств,
але обліковуються на їх балансі, та перебувають в управлінні відповідних регіональних відділень
№
з/п

Назва

Регіональне відділення
Контактний телефон відповідального співробітника

Балансоутримувач
Код
за ЄДРПОУ

Назва

1 РВ ФДМУ по Донецькій області

(057) 704-17-36

476625

ВАТ «Донрибкомбінат»

2 РВ ФДМУ по Донецькій області
3 РВ ФДМУ по Донецькій області

(057) 704-17-36
(057) 704-17-36

5783774
5783774

ВАТ «Маріупольський рибоконсервний комбінат»
ВАТ «Маріупольський рибоконсервний комбінат»

4
5
6
7

РВ ФДМУ по Донецькій області
РВ ФДМУ по Донецькій області
РВ ФДМУ по Донецькій області
РВ ФДМУ по Донецькій області

(057) 704-17-36
(057) 704-17-36
(057) 704-17-36
(057) 704-17-36

5783774
5783774
848569
848569

ВАТ «Маріупольський рибоконсервний комбінат»
ВАТ «Маріупольський рибоконсервний комбінат»
КСП «Маріупольський»
КСП «Маріупольський»

8
9
10
11
12

РВ ФДМУ по Донецькій області
РВ ФДМУ по Донецькій області
РВ ФДМУ по Донецькій області
РВ ФДМУ по Донецькій області
РВ ФДМУ по Донецькій області

(057) 704-17-36
(057) 704-17-36
(057) 704-17-36
(057) 704-17-36
(057) 704-17-36

848569
848693
848693
848693
4634150

КСП «Маріупольський»
КСП «Веселий»
КСП «Веселий»
КСП «Веселий»
ВАТ «АГРО-АЗОВ»

13 РВ ФДМУ по Донецькій області

(057) 704-17-36

110154

ВАТ «Курахівський завод залізобетонних конструкцій»
ВАТ «Курахівський завод залізобетонних конструкцій»
ПАТ «Лафаржгіпс» (підприємство «Стромгіпс»)

14 РВ ФДМУ по Донецькій області

(057) 704-17-36

110154

15 РВ ФДМУ по Донецькій області

(057) 704-17-36

290601

16 РВ ФДМУ по Донецькій області

(057) 704-17-36

293545

17 РВ ФДМУ по Донецькій області

(057) 704-17-36

293545

18 РВ ФДМУ по Донецькій області

(057) 704-17-36

483501

ВАТ «Курдюмівський завод кислототривких
виробів»
ВАТ «Курдюмівський завод кислототривких
виробів»
ВАТ «Племзавод «Малинівка»

19 РВ ФДМУ по Донецькій області
20 РВ ФДМУ по Донецькій області

(057) 704-17-36
(057) 704-17-36

483501
848196

ВАТ «Племзавод «Малинівка»
КСП «Селидівський»

21 РВ ФДМУ по Донецькій області

(057) 704-17-36

848196

КСП «Селидівський»

22 РВ ФДМУ по Донецькій області
23 РВ ФДМУ по Донецькій області

(057) 704-17-36
(057) 704-17-36

848824
851979

КСП «Червона зірка»
КСП «Першотравневе»

24 РВ ФДМУ по Донецькій області
25 РВ ФДМУ по Донецькій області
26 РВ ФДМУ по Донецькій області

(057) 704-17-36
(057) 704-17-36
(057) 704-17-36

852105
483530
483530

КСП «Артемівське»
ВАТ «Племзавод «Більшовик»
ВАТ «Племзавод «Більшовик»»

27 РВ ФДМУ по Донецькій області
28 РВ ФДМУ по Донецькій області
29 РВ ФДМУ по Донецькій області

(057) 704-17-36
(057) 704-17-36
(057) 704-17-36

414546 ВАТ «Агрофірма «Сіверський Донець»
23411728 ВАТ «Артемнафтопродукт»
333569 ЗАТ «Славолія» (колишній ЗАТ «Марг-Вест»)

Назва

Інформація щодо потенційного об’єкта оренди
Пропозиції щодо
використання

Місцезнаходження

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Їдальня
Рибгосп «Краснолиманський», Краснолиманський р-н,
с. Дзержинка
Склад на території комбінату м. Маріуполь, вул. Консервна, 1
Будівля складу 2-го фабр.
м. Маріуполь, вул. Консервна, 1
цеху
Склад «Японія»
м. Маріуполь, вул. Консервна, 1
Об’єкт контрольної прохідної м. Маріуполь, вул. Консервна, 1
Їдальня
Володарський р-н, с. Зоря
Незавершене будівництво
Володарський р-н, с. Зоря
їдальні на 150 місць
Їдальня
Володарський р-н, с. Гранітне
Будинок-контора
м. Краматорськ
Склад
м. Краматорськ, вул. Ілліча, 153
Будинок побуту
м. Краматорськ
Будівля клубу
87442, Донецька обл., Першотравневий р-н, с. Портівське
Їдальня
85612, Донецька обл., Мар’їнський р-н, м. Курахове,
Промислова зона, 70
Магазин
85612, Донецька обл., Мар’їнський р-н, м. Курахове
Їдальня

Донецька обл., м. Артемівськ, пров. 2-й Ломоносовський, 3 (на території підприємства)
Їдальня
Донецька обл., м. Дзержинськ, с. Курдюмівка,
вул. Керамічна
Лазня
Донецька обл., м. Дзержинськ, с. Курдюмівка,
вул. Керамічна
Лазня
Донецька обл., Володарський р-н, с. Малинівка,
вул. Леніна
Клуб
Донецька обл., Володарський р-н, с. Малинівка
Клуб
Донецька обл., Красноармійський р-н,
с. Пушкіне, вул. Гагаріна, 1
Магазин
Донецька обл., Красноармійський р-н, с. Новоєлізаветівка, вул. Леніна
Клуб віділення № 3
Донецька обл., м. Дружківка, вул. Громова, 32
Комбінат побутового обслу- Донецька обл., Володарський р-н, с. Тополине,
говування
вул. Шкільна
Клуб
Донецька обл., Артемівський р-н, с. Липове
Лазня
Донецька обл., с-ще Желанне, Ясинуватський р-н
Торгово-побутовий комплекс Донецька обл., с-ще Желанне, Ясинуватський р-н,
вул. 50 років СРСР, 117, 86023
Пошта
Краснолиманський р-н, с. Коровій яр
Господарчий об’єкт
Артемівський р-н, 3-й км від с. Опитне
База відпочинку «Радуга»
Першотравневий р-н, с. Ялта, вул. Приморська, 96

Площа, м2

Характеристика

Передати в оренду

Задовільний стан, потребує ремонту

350,0

Передати в оренду
Передати в оренду

Задовільний стан, товариство ліквідовано
Задовільний стан, товариство ліквідовано

932,2
506,3

Передати в оренду
Передати в оренду
Передати в оренду
Передати в оренду

Задовільний стан, товариство ліквідовано
Задовільний стан, товариство ліквідовано
Неадовільний стан
Задовільний стан, викладено перший поверх

507,3
118,7
–
–

Передати в оренду
Передати в оренду
Передати в оренду
Передати в оренду
Передати в оренду

Незадовільний стан
Задовільний стан
Задовільний стан
Відомості про земельну ділянку відсутні
Одноповерхова окремо стояча будівля

–
87,5
192,0
–
287,6

Передати в оренду

50,0

Передати в оренду

Одноповерхова будівля, стан задовільний, розташована на території заводу
Одноповерхова будівля, стан задовільний, розташована поряд з заводом
Двоповерхова будівля. Стан задовільний, знаходиться
на території підприємства
Розташована на першому поверсі двоповерхової
будівлі, стан незадовільний, пошкоджено вікна, дах
Одноповерхова будівля. Стан незадовільний. Частково
розібрано дах пошкоджено стіни
Стан незадовільний

Передати в оренду
Передати в оренду

Стан незадовільний
Стан незадовільний

–
–

Передати в оренду

Стан задовільний

–

Передати в оренду
Передати в оренду

Стан незадовільний, пошкоджені стіни, вікна без скла
Стан задовільний

–
–

Передати в оренду
Передати в оренду
Передати в оренду

Стан незадовільний
Стан задовільний
Стан задовільний

–
–
–

Передати в оренду
Передати в оренду
Передати в оренду

Стан задовільний
Стан задовільний
Стан задовільний

Передати в оренду
Передати в оренду
Передати в оренду
Передати в оренду

50,0
–
–
–
–

–
175,8
–

КОНКУРСИ З ВІДБОРУ суб’єктів оціночної діяльності
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
Продовження. Початок рубрики на стор. 1

ПІДСУМКИ
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 22.10.2015
1. Нежитлове приміщення загальною площею 21,9 м2 за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Героїв Чорнобиля, 3а, що перебуває на балансі Білоцерківського національного аграрного університету. Переможець
конкурсу – ФОП Мазур В. О.
2. Нежитлове приміщення загальною площею 24,6 м2 за адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Б. Хмельницького, 49, що перебуває на балансі Київської обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта». Переможець конкурсу – ФОП Мазур В. О.
3. Нежитлове приміщення загальною площею 23,9 м2, що розташоване за
адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Аеропортівська, 3
та перебуває на балансі Дирекції оброблення та перевезення пошти УДППЗ
«Укрпошта». Переможець конкурсу – ТОВ «ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ».
4. Частина нежитлового приміщення загальною площею 111,2 м2 за
адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Карла Маркса, 31, що перебуває на
балансі Національного університету державної податкової служби України.
Переможець конкурсу – ПП «Експерт – Аналітик».
5. Приміщення № 7 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» (у зв’язку з листом
Міністерства інфраструктури України від 06.10.2015 № 11070/16/10-15 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).
6. Частина нежитлового приміщення № 226 на 3-му поверсі пасажирського термінала «D» загальною площею 3,65 м2 за адресою: Київська обл.,
м. Бориспіль, МА «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль»
(у зв’язку з листом ТОВ «Українська хендлінгова компанія» від 19.10.2015
№ 542/01 щодо залишення без розгляду заяви про передачу в оренду зазначеного об’єкта оренди комісія прийняла рішення зняти з розгляду цей
об’єкт і переможець щодо нього не визначався).
7. Нежитлові приміщення № 118-135 плодоовочевої бази з компресорною і конденсаторною загальною площею 767,3 м2 за адресою: Київська
обл., м. Славутич, просп. Ентузіастів, 7, що перебуває на балансі ВП «Атомремонтсервіс» ДП НАЕК «Енергоатом» (у зв’язку з листом Міністерства
енергетики та вугільної промисловості України від 07.10.2015 № 03/12-5566
про відмову в погодженні передачі в оренду зазначеного об’єкта оренди
комісія прийняла рішення зняти з розгляду цей об’єкт і переможець щодо
нього не визначався).
8. Нежитлове приміщення № 1.4.40 на першому поверсі термінала «D»
загальною площею 40,6 м2 за адресою: Київська обл., Бориспіль-7, аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль». Переможець конкурсу
– ТОВ «Оціночна компанія «Експерт-БТІ».
9. Нежитлове приміщення № 206 на 2-му поверсі термінала «D» загальною площею 27,3 м2 за адресою: Київська обл., Бориспіль-7, аеропорт, що
перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль». Переможець конкурсу – ТОВ
«Альфета-Івелейшн груп».
10. Нежитлове приміщення № 208 на 2-му поверсі термінала «D» загальною площею 21,2 м2 за адресою: Київська обл., Бориспіль-7, аеропорт, що
перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль». Переможець конкурсу – ТОВ
«Оціночна компанія «Експерт-БТІ».
11. Нежитлові приміщення № 14-19, 22, 25-32, 67-84 на першому поверсі
будівлі наземних перонних бригад загальною площею 481,1 м2 за адресою:
Київська обл., Бориспіль-7, аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль». Переможець конкурсу – ФОП Кравцова Л. І.
12. Нежитлове приміщення № 94 на 2-му поверсі бізнес-центру вантажного термінала загальною площею 24,2 м2 за адресою: Київська обл.,
Бориспіль-7, аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль». Переможець конкурсу – ФОП Кравцова Л. І.
13. Тверде покриття (частина об’єкта «майданчики та дороги біля будівлі перонної механізації») загальною площею 310,0 м2 за адресою: Київська
обл., Бориспіль-7, аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль».
Переможець конкурсу – ПП «Бізнес-консалтинг».
14. Тверде покриття GSE парковка № 2 (Z40) (перон.т. «D») загальною
площею 54,0 м2 за адресою: Київська обл., Бориспіль-7, аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль». Переможець конкурсу – ПП «Бізнесконсалтинг».
15. Нежитлова будівля (літ. «А») загальною площею 436,0 м2 за адресою: Київська обл., Сквирський р-н, с. Пищики, Урочище Найда № 1, що
перебуває на балансі Сквирського заводу по виробництву м’ясо-кісткового
борошна «Ветсанутильзавод». Переможець конкурсу – ТОВ «ГарантЕкспертиза».
16. Частина даху будівлі пожежного депо загальною площею 6,0 м2 за
адресою: Київська обл., Поліський р-н, с. Вільча, вул. Шевченка, 26, що
перебуває на балансі Головного управління ДСНС України з надзвичайних
ситуацій. Переможець конкурсу – ТОВ «САМСОН».
17. Нежитлові приміщення № 54 та № 55 на 2-му поверсі бізнес-центру
вантажного термінала загальною площею 33,4 м2 за адресою: Київська
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область, Бориспіль-7, аеропорт, що перебувають на балансі ДП «МА «Бориспіль». Переможець конкурсу – ПП «Бізнес-консалтинг».
18. Частина нежитлового приміщення № 77 (4В) на 4-му поверсі пасажирського термінала «D» загальною площею 16,5 м2 за адресою: Київська
обл., м. Бориспіль, аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль».
Переможець конкурсу – ФОП Льодін Ю. П.
19. Нежитлові приміщення в будівлі цеху № 3 загальною площею 287,2 м2
за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Промвузол, що перебувають
на балансі ДП «Завод порошкової металургії». Переможець конкурсу – ПП
«Експерт – Аналітик».
20. Нежитлове приміщення № 3 складу тимчасового зберігання № 8 загальною площею 13,5 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, аеропорт,
що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль». Переможець конкурсу – ПП
«Експерт – Аналітик».
21. Частина будівлі загального призначення загальною площею 81,2 м2
за адресою: Київська обл., м. Чорнобиль, вул. Радянська, 78, що перебуває
на балансі ДСП «Чорнобильський спецкомбінат». Переможець конкурсу –
ФОП Кравцова Л. І.
22. Частина будівлі загального призначення загальною площею 152,68 м2
за адресою: Київська обл., м. Чорнобиль, вул. Кірова, 40а, що перебуває
на балансі ДСП «Чорнобильський спецкомбінат». Переможець конкурсу –
ФОП Кравцова Л. І.
23. Нежитлове приміщення загальною площею 162,6 м2 за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Дударків, вул. Леніна, 5, що перебуває на балансі ДП «Чайка». Переможець конкурсу – ТОВ «Альфета-Івелейшн груп».
24. Гараж, водонапірна башня та караульне приміщення загальною
площею 269,35 м2 за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Кутузова, 6,
що перебувають на балансі ДП «Радіопередавальний центр». Переможець
конкурсу – ПП «Гарант Експерт».
25. Нежитлове приміщення буфету загальною площею 16,7 м2 за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, Сквирське шосе, 20а, що перебуває на
балансі Техніко-економічного коледжу БНАУ. Переможець конкурсу – ФОП
Мазур В. О.
26. Нерухоме майно загальною площею 87,7 м2 за адресою: Київська
обл., м. Кагарлик, вул. Комунарська, 16, що перебуває на балансі Головного
управління Держсанепідслужби у Київській області. Переможець конкурсу
– ТОВ «Гарант-Експертиза».
27. Нежитлове приміщення загальною площею 135,1 м2 за адресою:
Київська обл., м. Бровари, вул. Київська, 219, що перебуває на балансі Київської обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта». Переможець конкурсу – ПП
«Гарант Експерт».
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 28.10.2015
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – нежитлових приміщень площею
31,5 м2 першого поверху зали очікування будівлі Ніжинського залізничного
вокзалу, що перебувають на балансі відокремленого підрозділу ДТГО ПЗЗ
Київського будівельно-монтажного управління № 1, за адресою: Чернігівська
обл., м. Ніжин, вул. Вокзальна, 8 визнано ПП «Десна-Експерт-М».
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – нежитлових приміщень площею
112,7 м2 першого поверху зали очікування будівлі Ніжинського залізничного
вокзалу, що перебувають на балансі відокремленого підрозділу ДТГО ПЗЗ
Київського будівельно-монтажного управління № 1, за адресою: Чернігівська
обл., м. Ніжин, вул. Вокзальна, 8 визнано ПП «Десна-Експерт-М».
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – нежитлових приміщень
площею 124,9 м2 першого поверху зали очікування будівлі Ніжинського залізничного вокзалу, що перебувають на балансі відокремленого підрозділу
ДТГО ПЗЗ Київського будівельно-монтажного управління № 1, визнано ПП
«Десна-Експерт-М».
4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – нежитлового приміщення
площею 11,3 м2 адмінбудівлі, що перебуває на балансі Ніжинського міжрайонного управління водного господарства Деснянського басейнового
управління водних ресурсів, за адресою: Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Піщана, 19 визнано ТОВ «Північна експертна компанія».
5. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – нежитлового приміщення площею 24,8 м2 одноповерхової адмінбудівлі, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Чернігівській області, за адресою: Чернігівська
обл., м. Корюківка, вул. Шевченка, 85 визнано ТОВ «Центр нерухомості».
6. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – частини будівлі цеху № 1 з
адміністративним корпусом загальною площею 200,0 м2, що перебувають на
балансі ДП «171 Чернігівській ремонтний завод», за адресою: 14029, м. Чернігів, вул. Кошового, 1, корпус 10 визнано ПП «Аксіома».
7. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – частини будівлі цеху № 1 з
адміністративним корпусом загальною площею 652,3 м2, що перебувають на
балансі ДП «171 Чернігівській ремонтний завод», за адресою: 14029, м. Чернігів, вул. Кошового, 1, корпус 10 визнано ПП «Аксіома».

8. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – частини приміщення будівлі
цеху № 1 з адміністративним корпусом загальною площею 1 247,1 м2, що
перебувають на балансі ДП «171 Чернігівській ремонтний завод», за адресою: 14029, м. Чернігів, вул. Кошового, 1, корпус 10 визнано ПП «Аксіома».
9. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – нежитлового приміщення
площею 66,9 м2 будівлі складу А-1, що перебуває на балансі Чернігівської
дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: м. Чернігів, вул. 1 Травня, 179 визнано ТОВ «Центр нерухомості».
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 22.10.2015
Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2 першого поверху будівлі ЕЧ-1, що перебуває на балансі
Краснолиманської дистанції електропостачання ДП «Донецька залізниця».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Красний Лиман, вул. Кірова, 33. Переможець конкурсу – ФОП Острик Т. В.
Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2 першого поверху будівлі диспетчерського інформаційного центру, що перебуває на балансі Краснолиманського будівельномонтажного експлуатаційного управління ДП «Донецька залізниця». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Красний Лиман, вул. Кірова,
22. Переможець конкурсу – ФОП Острик Т. В.
Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею
6,44 м2 у будівлі залізобетонного копра багатоканатного підйому скіпового
ствола «Пугачевка», що перебуває на балансі ВП «Шахта ім. Ф. Е. Дзержинського» ДП «Дзержинськвугілля». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Дзержинськ, вул. Леніна, 5. Переможець конкурсу – ФОП
Гапотченко А. М.
Найменування об’єкта оцінки: частина даху площею 25,0 м2 та частина
двору площею 15,0 м2, що перебувають на балансі Державного регіонального геологічного підприємства «Донецькгеологія». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Сибірцева, 17. Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс».
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 28.10.2015
№
з/п

Назва об’єкта оцінки

Адреса
Переможець
об’єкта
конкурсу –
оцінки
СОД
606,0 м. ІваноПП «ОцінюФранківськ, вач»
вул. Височана, 18

Площа,
м2

1 Визначення розміру збитків, що призвели до завдання
майнової шкоди щодо захисної споруди цивільної оборони
– сховища № 32066, введеного в експлуатацію в 1975 році,
розрахованого на 900 осіб, що не включено до статутного
капіталу ВАТ «Агромаш», але перебуває на його балансі
2 Визначення розміру збитків, що призвели до завдання
1 029,0
майнової шкоди щодо захисної споруди цивільної оборони
– сховища № 32075, введеного в експлуатацію в 1977 році,
розрахованого на 1 350 осіб, що не включено до статутного
капіталу ВАТ «Автоливмаш», але перебуває на його балансі
3 Визначення розміру збитків, що призвели до завдання
972,0
майнової шкоди щодо захисної споруди цивільної оборони
– сховища № 32076, введеного в експлуатацію в 1983 році,
розрахованого на 900 осіб, що не включено до статутного капіталу ВАТ «Автоливмаш», але перебуває на його балансі

м. ІваноПП «ОцінюФранківськ, вач»
вул. Юності, 23
м. ІваноПП «ОцінюФранківськ, вач»
вул. Юності, 23

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 28.10.2015
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:
з СПД Савицьким Д. К. на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди
державної власності – частини нежитлового приміщення площею 1,0 м2 на
першому поверсі будівлі навчального корпусу № 8 за адресою: Львівська
обл., м. Дрогобич, вул. Л. Українки, 46;
з ФОП Войтенко Н. Б. на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди
державної власності – частини приміщення пакгаузу станції Жидачів площею
233,9 м2 та прилеглих рамп площею 126,51 м2 за адресою: Львівська обл.,
м. Жидачів, вул. Вокзальна, 1;
з ТзОВ «НК «Укрексперт» на проведення незалежної оцінки об’єкта
оренди державної власності – нежитлових приміщень № 83, 84, 85, 86 загальною площею 40,5 м2 на другому поверсі будівлі за адресою: м. Львів,
вул. І. Франка, 61;
з ПП «Леда» на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди державної власності – нежитлових приміщень № 59 – 61, 68, 69 загальною площею
136,3 м2 на четвертому поверсі будівлі за адресою: м. Львів, вул. Золота, 8.
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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 29.10.15
Переможцем конкурсу визнано фізичну особу – підприємця Голубинського Сергія Івановича по об’єкту – трьох нежитлових будівлях та пробивному
колодязю, місцезнаходження: с. Крива Руда, Семенівський р-н, Полтавська
обл. Балансоутримувач: ПСП «СС «Криворудська». Мета оцінки: визначення
розміру збитків, завданих державі.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 28.10.2015
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта – необоротних активів орендного підприємства санаторію «Червона калина» за адресою: Рівненська обл., Рівненський
р-н, с. Жобрин, вул. Лісова, 1 визнано ПП «Оцінка та Консалтинг».
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 27.10.2015
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта – приміщення нежитлового будинку (літ. А)
(поз. 1-1 – 1-7) площею 163,0 м2, що перебуває на балансі КременецькоПочаївського державного історико-архітектурного заповідника, за адресою:
вул. В’ячеслава Чорновола, 1б, м. Кременець, Тернопільська обл. визнано
ПП «Експерт-Центр».
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: 1.2 – частини нежитлових приміщень:
каса 2-18 площею 37,7 м2, каса 2-17 площею 38,5 м2, кабінет 2-16 площею
20,1 м2, загальною площею 96,3 м2 та долі площ спільного користування –
14,4 м2, загальною площею 110,7 м2, що перебувають на балансі Управління
державної казначейської служби України у Чортківському районі, за адресою: вул. С. Бандери (Міцкевича), 20, м. Чортків, Тернопільська обл. визнано
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Гудвіл».

5

6

7

8

Частина приміщення
першого поверху чотириповерхової будівлі
відділення поштового
зв’язку
Частина нежитлового
приміщення одноповерхової цегляної будівлі
відділення поштового
зв’язку
Частина приміщення
адмінбудівлі

вул. Центральна, ЧД УДППЗ
4, с. Межиріч,
«Укрпошта»
Канівський р-н,
Черкаська обл.

27,6

вул. Гайдара,
43, с. Ліпляве,
Канівський р-н,
Черкаська обл.

ЧД УДППЗ
«Укрпошта»

26,2

вул. 206 дивізії,
1, с. Мартинівка,
Канівський р-н,
Черкаська обл.

4,0

вул. Леніна, 35,
м. Сміла, Черкаська обл.

ДП «Черкаський
державний науководослідний інститут
техніко-економічної
інформації в хімічній
промисловості»
ЧД УДППЗ
«Укрпошта»

219,4 вул. Леніна, 103, Управління Державної
м. Монастирище, казначейської служби
Черкаська обл. України у Монастирищенському районі
Черкаської області
11,7 вул. Леніна, 30, Черкаська регіональна
м. Корсуньфілія Державного
Шевченківський, підприємства «Центр
Черкаська обл. державного земельного
кадастру»
Нежитлове приміщення 1 289,6 вул. Київська,
Управлінн виробни
будівлі деревооброб9, с. Косарі,
чо-технічного обслуного цеху
Кам’янський р-н, говування казеннрго
Черкаська обл. підприємства «Кіровгеологія»

30.09.15

21,6

30.09.15

вул. Федоренка, ЧД УДППЗ
97, с. Таганча,
«Укрпошта»
Канівський р-н,
Черкаська обл.

30.09.15

21,7

30.09.15

4

Балансоутримувач

31.10.15

3

Адреса об’єкта
оцінки

31.10.15

2

Частина нежилого приміщення одноповерхової цегляної будівлі
відділення поштового
зв’язку
Частина нежилого приміщення одноповерхової цегляної будівлі
відділення поштового
зв’язку
Частина нежилого приміщення одноповерхової цегляної будівлі
відділення поштового
зв’язку
Частина нежилого приміщення двоповерхової цегляної будівлі
відділення поштового
зв’язку

Площа, м2

31.10.15

1

Назва об’єкта оцінки

31.10.15

№
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 29.10.2015
Переможець
конкурсу –
СОД
СОД Драник Г. В.

СОД Драник Г. В.

СОД Драник Г. В.

СОД Драник Г. В.

ФОП Гребченко М. П.

ПП «Ажіо»

КТ АЕО
«Фатум»

ПП «Черкаський центр
надання
послуг»

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів державної
власності, що відбувся 02.11.2015
За результатами конкурсу переможцями визнано:
по об’єкту державної власності – нежитлових вбудованих приміщеннях
(№ 7, 8) загальною площею 88,98 м2 на 2-му поверсі адміністративної будівлі,
що перебувають на балансі Філії «Вінницький проектний інститут» ДП МОУ
«Центральний проектний інститут», за адресою: 21027, м. Вінниця, вул. 600річчя, 68 – ФОП Шуткевича В. Є., м. Вінниця;
по об’єкту державної власності – нежитловому приміщенню будівлі літ. Б
загальною площею 222,4 м2, що перебуває на балансі Вінницького районного центру зайнятості, за адресою: 21000, м. Вінниця, вул. Збишка, 9 – ПП
«Посредсервіс – 2», м. Вінниця.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки державного майна, що відбувся 03.11.2015
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки по об’єктах оренди, а саме:
прирейковому складу загальною площею 232,1 м2 за адресою: 45234,
Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Кадище, вул. Залізнична, 1 визнано
ТОВ «Волинь-експерт»;
частині адмінбудівлі (приміщення № 25) площею 11,3 м2 за адресою:
45008, Волинська обл., м. Ковель, вул. Драгоманова, 22 визнано ФОП Малащицьку О. Г.;
частині адмінбудівлі (приміщення № 48) площею 11,8 м2 за адресою:
45008, Волинська обл., м. Ковель, вул. Драгоманова, 22 визнано ТОВ
«Волинь-експерт»;
частині складу ґрунтових взірців (прим. № 1; 16) площею 42,7 м2 за
адресою: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Мамсурова , 8 визнано ФОП
Малащицьку О. Г.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної
оцінки майна, що відбувся 29.10.2015
Для проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності, а
саме:
вантажного складу (літ. Д) площею 212,6 м2, місцезнаходження об’єкта:
Закарпатська обл., м. Свалява, вул. Київська, 16 переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шастун С. Г.;
приміщеннях боксу поглибленого огляду (літ. О) загальною площею
195,8 м2, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 224 переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності
– ФОП Мицьо І. В.;
частини вбудованого приміщення коридору (поз. 23) площею 8,84 м2
другого поверху будівлі літ. А, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська
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обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 6а переможцем конкурсу визнано
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Байт»;
вбудованих приміщень загальною площею 24,1 м2 (позн. 33, 34 за планом) першого поверху інженерно-лабораторного корпусу (літ. А), місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 39 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 29.10.2015
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцями визнано:
ПП «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди – вбудованого в третій поверх п’ятиповерхової будівлі корпусу «А», реєстровий
№ 00190414.1.АААДКИ168, нежитлового приміщення – кімн. 327 (приміщення 1) загальною площею 54,0 м2, що перебуває на балансі ДП «Український
науково-дослідний інститут спеціальних сталей, сплавів та феросплавів»,
місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 74а;
ПП «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди – вбудованого в п’ятий поверх адміністративної будівлі, реєстровий № 00190414.1.
АААДКИ168, нежитлового приміщення (приміщення 1) загальною площею
24,0 м2, що перебуває на балансі ДП «Український науково-дослідний інститут спеціальних сталей, сплавів та феросплавів», місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 74а;
ТОВ «Національна експертно-правова група» на виконання робіт з оцінки
об’єкта оренди – вбудованої в перший поверх будівлі навчального корпусу
(літ. А) частини нежитлового приміщення вестибуля № 4 загальною площею
8,5 м2, що перебуває на балансі Відокремленого структурного підрозділу
«Василівський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету», місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Василівка,
вул. 40 років Перемоги, 15.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Херсонській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
оцінки державного майна, що відбувся 03.11.2015
По об’єкту – приміщенню № 1 (сторожка), приміщенню № 2 (котельня)
загальною площею 50,2 м2 у підвалі адміністративної будівлі, яка обліковується на балансі Херсонської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою:
Херсонська обл., смт Нижні Сірогози, вул. Леніна, 5 переможець конкурсу
– ФОП Бронін А. О.
По об’єкту – гаражному боксу площею 62,1 м2 у будівлі гаража, що обліковується на балансі Херсонської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою:
Херсонська обл., смт Горностаївка, вул. Партизанська, 99 переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О.
По об’єкту – вигородці загальною площею 15,0 м2 у холі першого поверху в будівлі головного навчального корпусу, що перебуває на балансі ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», за адресою:
м. Херсон, вул. Рози Люксембург, 23 переможець конкурсу – ПП «ЕЮФ
«Епрайс-Консул».
По об’єкту – вигородці загальною площею 58,7 м2 у холі першого поверху корпусу гідромеліоративного факультету, що перебуває на балансі ДВНЗ
«Херсонський державний аграрний університет», за адресою: м. Херсон,
вул. Рози Люксембург, 23 переможець конкурсу – ПФ «Експрес-Оцінка».
По об’єкту – гаражних боксах площами 29,8 м2 та 29,2 м2 цеху обслуговування споживачів № 3 (позначені на плані літ. Е), що перебувають на балансі
ХД УДППЗ «Укрпошта», за адресою: м. Нова Каховка, вул. Першотравнева,
29 переможець конкурсу – ПП «ЕЮФ «Епрайс-Консул».
По об’єкту – вбудованих нежитлових приміщеннях загальною площею
120,2 м2 другого поверху адмінбудинку ЦОС № 3 ЦПЗ № 2, що перебувають
на балансі ХД УДППЗ «Укрпошта», за адресою: м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, 29 переможець конкурсу – ПП «ЕЮФ «Епрайс-Консул».
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 03.11.2015
1. Частина приміщення вестибуля загальною площею 10,0 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі Кам’янецьПодільського національного університету ім. Івана Огієнка, за адресою:
Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Огієнка, 61. Конкурсною
комісією прийнято рішення про укладення договору з переможцем конкурсу – ПП «Аспект».
2. Вбудоване приміщення площею 13,86 м2 на другому поверсі будівлі
ЦПЗ № 2, що перебуває на балансі Хмельницької дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Хмельницька обл., смт Чемерівці, пров. Поштовий, 1а.
Конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору з переможцем конкурсу – ФОП Панік Ю. О.
3. Вбудоване приміщення загальною площею 14,7 м2 на першому поверсі двоповерхової адмінбудівлі, що перебуває на балансі Кам’янецьПодільського МВ УМВСУ в Хмельницькій області, за адресою: Хмельницька
обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Заводська, 6а. Конкурсною комісією
прийнято рішення про укладення договору з переможцем конкурсу – ПП
«Аспект».
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 04.11.2015
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – нежитлових приміщень будівлі майстерні загальною площею 296,3 м2 та будівлі ангара № 1 загальною
площею 551,2 м2, що перебувають на балансі Чернігівського національного
технологічного університету, за адресою: Чернігівська обл., Чернігівський
р-н, с. Деснянка визнано ФОП Волченкова О. С.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – частини нежитлового приміщення
площею 3,63 м2 на першому поверсі будівлі учбового корпусу, що перебуває
на балансі Прилуцького агротехнічного коледжу, за адресою: Чернігівська
обл., м. Прилуки, вул. Київська, 178 визнано ТОВ «Центр нерухомості».
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – нежитлового приміщення площею 45,7 м2 будівлі відділення поштового зв’язку, що перебуває на балансі
Чернігівської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Чернігівська обл., смт
Ріпки, вул. Святомиколаївська, 67 визнано ТОВ «Пеком».
По об’єкту оренди – нежитлових приміщеннях площею 28,6 м2 будівлі відділення поштового зв’язку, що перебувають на балансі Чернігівської дирекції
УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Чернігівська обл., Бобровицький р-н, с. Піски,
вул. Тичини, 37 єдиному учаснику конкурсу – ТОВ «Церухомості» було запропоновано укласти з регіональним відділенням договір на проведення оцінки.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – нежитлового приміщення площею 71,04 м2 на першому поверсі будівлі колишнього навчального корпусу,
що перебуває на балансі Прилуцького професійного ліцею Чернігівської області, за адресою: 17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 337
визнано ФОП Волченкова О. С.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 30.10.2015
№
з/п
1
2
3
4

Назва об’єкта оцінки
Частина нежитлового приміщення
Частина нежитлового приміщення
Частина нежитлового приміщення
Частина нежитлового приміщення

5
6

Нежитлове приміщення
Нежитлове приміщення

7

Нежитлове приміщення

Площа,
м2
1,0
1,0
1,0
1,0

Переможець
конкурсу – СОД
м. Київ, просп. Науки, 26
ТОВ «Експерт»
м. Київ, просп. Науки, 36
СПД Чайка С. О.
м. Київ, просп. Науки, 21
ПП «Фірма «Конкрет»
м. Київ, просп. Науки, 23
ТОВ «Українські інноваційні консультанти»
18,0 м. Київ, вул. Бердичівська, 1 ФОП Чебаков О. І.
171,7 м. Київ, вул. Еспланадна, 42 ТОВ «Консалтинговий
центр «Маркон»
36,0 м. Київ, вул. Гарматна, 2
ПП «Гарант-Експерт»
Адреса об’єкта оцінки

Над номером працювали:

Адреса редакції:

О. В. царуліца

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

(видавнича підготовка)

В. О. МАЛЮКІНА
(дополіграфічна підготовка)

Продовження таблиці
№
Площа,
Назва об’єкта оцінки
Адреса об’єкта оцінки
з/п
м2
8 Нежитлове приміщення
100,02 м. Київ, вул. Ломоносова, 59
9 Частина нежитлового приміщення 1,0 м. Київ, вул. Червоноармійська, 73
10 Нежитлове приміщення
172,0 м. Київ, вул. Оленівська, 25
11 Нежитлове приміщення
173,11 м. Київ, вул. Московська, 8
12 Нежитлове приміщення

17,5

м. Київ, вул. Дегтярівська, 36

Переможець
конкурсу – СОД
ФОП Острик Т. В.
ФОП Чубенко Д. В.
ФОП Рябченко О. М.
ТОВ «Інвестиційна
оцінка»
ПП «Енергомакс»

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 29.10.2015
Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 275,6 м2, у тому числі: будівля насосної № 1 площею 13,8 м2,
будівля насосної № 2 площею 99,3 м2, будівля трансформаторної підстанції площею 150,8 м2, будівля насосної площею 11,7 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Сільзаводська,11. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О.
Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 18,0 м2 та частина поверхні шахтного копра скипового
ствола «Пугачевка» площею 5,0 м2, що перебувають на балансі ВП «Шахта ім. Ф. Е. Дзержинського» ДП «Дзержинськвугілля». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Дзержинськ, вул. Леніна, 5. Переможець
конкурсу – ТОВ «Майнекс»
Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею
16,56 м2 технічного поверху у комплексі будівель та споруд, частина поверху загальною площею 10,0 м2 даху будівлі солефабрики, що перебувають
на балансі ДП «АРТЕМСІЛЬ». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька
обл., м. Артемівськ, м. Соледар, вул. Лермонтова, 1. Переможець конкурсу
– ФОП Гапотченко А. М.
Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення площею 112,3 м2 першого поверху будівлі майстерень (реєстровий номер
208775.1.КГЧХАЮ007), що перебувають на балансі Слов’янського хімікомеханічного технікуму. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл.,
м. Слов’янськ, вул. Карла Маркса, 41, перший поверх. Переможець конкурсу – ФОП Власенко О. В.
Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 5,0 м2 (відм. +22,8 м) для розміщення телекомунікаційного
обладнання, частина даху площею 4,0 м2, частина стіни площею 8,5 м2 для
прокладки кабелю, трьох місць площею 1,5 м2 на стіні (відм. + 30,0 м) і двох
місць площею 1,0 м2 на даху (відм. + 66,2 м) для встановлення антен на будівлі
баштового копра ствола № 2, що перебувають на балансі ВП «Шахта «Північна» ДП «Дзержинськвугілля». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька
обл., м. Дзержинськ, с. Кірове. Конкурсною комісією прийнято рішення про
укладення договору з єдиним учасником конкурсу – ТОВ «Майнекс».
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна, що відбувся 05.11.2015
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки майна – нежитлових приміщень площею
51,3 м2 на другому поверсі адміністративної будівлі (літ. А), що перебувають на балансі Малинської районної державної адміністрації, за адресою:
Житомирська обл., м. Малин, пл. Соборна, 6а визнано фізичну особу – підприємця Козачка Федора Дмитровича (Житомирська обл., смт Лугини,
вул. Липницька, 20а).
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 05.11.2015
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцями визнано:
фізичну особу – підприємця Таран Марину Анатоліївну на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди – частини даху будівлі обчислювального
центру (літ. А-11), реєстровий номер 02360576.31.АААДЕЕ919, загальною
площею 10,0 м2, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Запорізькій області, місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя,
просп. Леніна, 75;
фізичну особу – підприємця Перевая Володимира Сергійовича на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди – нежитлового приміщення № 8 першого
поверху одноповерхової адміністративної будівлі (літ. А) загальною площею
10,0 м2, що перебуває на балансі Василівського районного відділу ГУМВС
України в Запорізькій області, місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Василівка, вул. Ліхачова, 2;
ПП «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди – нежитлових приміщень: № 77 площею 4,8 м2, № 44 площею 4,4 м2 та частин
приміщень спільного користування № 41 площею 8,15 м2, № 43 площею
7,7 м2, № 82 площею 8,15 м2, загальною площею 33,2 м2 першого та другого поверхів будівлі обчислювального центру (літ. В-4), що перебувають на
балансі ГУМВС України в Запорізькій області, місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Запоріжжя, вул. О. Матросова, 29.
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кiровоградськiй області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки, що відбувся 06.11.2015
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди визнано:
ТОВ «Кіровоградський аукціонний центр» по об’єктах оренди:
частині приміщення площею 2,0 м2 на першому поверсі центрального
поштамту за адресою: м. Кіровоград, вул. Гоголя, 72, що перебуває на балансі Кіровоградської дирекції УДППЗ «Укрпошта»;
частині вбудованого приміщення фойє площею 7,0 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 1 за адресою: м. Кіровоград, просп. Університетський, 8, що перебуває на балансі Кіровоградського національного
технічного університету;
ТОВ «АН ЕКСПЕРТ» по об’єктах оренди:
частині приміщення площею 2,0 м2 на першому поверсі районного вузлу
поштового зв’язку за адресою: Кіровоградська обл., смт Новоархангельськ,
вул. Леніна, 22/25, що перебуває на балансі Кіровоградської дирекції УДППЗ
«Укрпошта»;
нежитлових приміщеннях загальною площею 1 160,0 м2 на першому
поверсі будівлі ресторану-універсаму за адресою: Кіровоградська обл.,
м. Долинська, вул. Нова, 110, що перебувають на балансі державного підприємства «Дирекція Криворізького гірничо-збагачувального комбінату
окислених руд».
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 04.11.2015
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270, ухвалено рішення про укладення договорів на проведення незалежної оцінки об’єктів:
з ПП «Леда» на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди державної власності – частини вбудованого нежитлового приміщення № 13а площею 17,5 м2 на першому поверсі 4-поверхової будівлі за адресою: м. Львів,
вул. Пекарська, 50;
з ТзОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг» на проведення незалежної оцінки
об’єкта оренди державної власності – нежитлових приміщень одноповерхової будівлі трансформаторної підстанції ТП № 405 загальною площею
58,87 м2 за адресою: м. Львів, вул. Т. Шевченка, 134а;
з ТзОВ «Гал-Світ» на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди державної власності – нежитлових приміщень загальною площею 141,0 м2 за
адресою: Львівська обл., м. Судова Вишня, вул. Заводська, 25;
з ФОП Крилошанським Ю. Є. на проведення незалежної оцінки об’єкта
оренди державної власності – частини вбудованого нежитлового приміщення коридору № 2 загальною площею 1,0 м2 на першому поверсі будівлі
командно-диспетчерського пункту літ. Б-6 за адресою: м. Львів, вул. Любінська, 217.
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