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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 опера тивного реагування на пропозиції та заува-
ження громадян та їх об’єднань, для надання відповідей та роз’яс-
нень 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

усе Про ПриваТиЗаціЮ – в одному виданні
фонду державного майна україни!

роЗПочаТо ПередПлаТу  
на офіційне видання фдму  

на 2016 рік

«державний інформаційний бюлетень  
про приватизацію» 

з додатком – газетою

«відомості приватизації»
видання можна ПередПлаТиТи в усіх відділеннях Зв’яЗку україни

необхідні дані ви знайдете в каталозі видань україни 
на 2016 рік, с. 103

Індекс та назва видання
Періодич-

ність

Вартість  
передплати, грн

3 міс. 6 міс. 12 міс.

22437  
Комплект у складі:
журналу «державний інформацій-
ний бюлетень про приватизацію»  
(укр.). Законодавчі, нормативно-мето дич ні 
та інформаційні матеріали щодо приватизації

4 рази  
на рік

121,33 242,66 485,32

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

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)

Засновник і видавець –  

фонд державного майна україни

Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 151 від 15 жовтня 1993 р.
Додаток виходить щопонеділка та щосереди
Передплатний індекс 22437

ПрИВАТИЗоВАно ШЛЯХом ВИКУПУ

черкаська оБласТь
Будівля колишньої їдальні за адресою: 18008, м. Черкаси, вул. Хо-

менка, 15, що перебуває на балансі Приватного підприємства «Ньютон-
Трейд». Приватизовано покупцем – юридичною особою, яка єдина 
подала заяву на участь в аукціоні, за 267 360,00 грн., у т. ч. ПДВ – 
44 560,00 грн.

ПіДЛЯГАЮТЬ ПрИВАТИЗАЦіЇ ШЛЯХом ПроДАЖУ 
нА АУКЦіоні

Перелік 
об’єктів державної власності групи а, що підлягають 

приватизації шляхом продажу на аукціоні 
(затверджений наказом ФДМУ від 03.11.15 № 1627)

ЗаПоріЗька оБласТь
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Завод 

алюмінієвої фольги» за адресою: 69032, м. Запоріжжя, вул. Південне 
шосе, 15.

ПолТавська оБласТь
інформація 

про повторний продаж на аукціоні  
об’єкта державної власності

Назва об’єкта: нежитлова будівля колишньої їдальні.
Адреса об’єкта: 38100, Полтавська обл., м. Зіньків, вул. Котов-

ського, 11.
Балансоутримувач: ПАТ «АТП – 15339», код за ЄДРПОУ 03118268.
Адреса балансоутримувача: 38100, Полтавська обл., м. Зіньків, 

вул. Котовського, 11.
Відомості про об’єкт: одноповерхова нежитлова будівля колиш-

ньої їдальні. Фундамент цегляний; стіни та перегородки цегляні; пе-
рекриття дерев’яне; покрівля – шифер; підлога – плитка; комунікації: 
електропостачання, водопостачання, каналізація, опалення відсутні. 
Загальна площа – 202,9 м2. Рік побутови – 1981. Об’єкт розташова-
ний в середній зоні м. Зіньків, на території ПАТ «АТП – 15339». Стан 
будівлі задовільний.

Відомості про земельну ділянку: нежитлова будівля розташована 
в межах земельної ділянки ПАТ «АТП-15339» площею 2,54 га, що по-
свідчується актом на право постійного користування земельною ді-
лянкою.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 184 420,00 грн, ПДВ – 
36 884,00 грн.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 221 304,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
в установлений договором купівлі-продажу строк сплатити ціну 

продажу об’єкта приватизації; в установлений договором купівлі-
продажу строк прийняти об’єкт приватизації; питання користування 
земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує самостійно в межах 
чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт; не 
відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної ціни продажу; 
надавати продавцю матеріали, відомості, документи щодо виконан-
ня умов договору; обов’язки покупця, передбачені договором, збе-
рігають свою дію для осіб, які придбають об’єкт приватизації, у разі 
його подальшого відчуження протягом строку дії таких зобов’язань; 
подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови 
збереження для нового власника всіх зобов’язань за договором, ви-
ключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює 
контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується Фондом 
державного майна України; у разі подальшого відчуження привати-
зованого об’єкта новий власник об’єкта приватизації зобов’язаний у 
двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на об’єкт 
приватизації подати державному органу приватизації копії докумен-
тів, що підтверджують його право власності; договори про подальше 
відчуження об’єкта приватизації, обтяженого зобов’язаннями, що ви-
значені у договорі, підлягають нотаріальному посвідченню; відсутність 
погодження державним органом приватизації подальшого відчуження 
об’єкта приватизації є підставою для визнання правочинів щодо та-
кого відчуження недійсними.

Плата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Грошові кошти у розмірі 22 130,40 грн, що становить 10 % від по-

чаткової ціни об’єкта, вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Полтавській 
області, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: ГУДКСУ у Полтав-
ській області, МФО 831019, р/р № 37310005000259.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн. та кошти під час 
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться одержу-
вачу – РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ 22527015, 
банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області, МФО 831019, р/р 
№ 37185500900001.

Термін приймання заяв – до 30 листопада 2015 року включно 
за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, кімн. 415.

аукціон буде проведено 4 грудня 2015 року об 11.00 за адре-
сою: м. Полтава, вул. леніна, 9/17 (актовий зал).

Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за міс-
цем його розташування.

Служба з організації та проведення аукціону за адресою: 36014, 
м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, кімн. 409, 418, тел. (0532) 56-35-55, РВ 
ФДМУ по Полтавській області.

хмельницька оБласТь
інформація 

про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної  
власності разом із земельною ділянкою

Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів – будівлі та обладнання 
колишнього цеху (разом із земельною ділянкою) у складі: 1) будівлі: 
будівля плодосховища; будівля складу винтари; будівля виноробного 
цеху; 2) обладнання: цистерна 25 м3 – 1 шт.; цистерна 16 м3 – 2 шт.; 

цистерна 16 м3 – 6 шт.; цистерна 8 м3 – 29 шт.; цистерна 20 м3 – 4 шт.; 
цистерна 5 м3 – 1 шт.; цистерна 8 м3 – 7 шт.; цистерна 16 м3 – 30 шт.; 
цистерна 10 м3 – 2 шт.; спиртомірник; ваги ВАОР-200; КФК-2 апарат; 
резервуар; секція № 6 (шафа); прес ВТИ-5 (ВПШ – 5); пляшкомийна 
машина; розливний апарат; транспортер – 2 шт.; елеватор ЕРС-12; цен-
трифуга; рефрактометр; пароутворювач КТ-100; вакуумний апарат – 
2 шт.; ванна ВТН – 2,5; насос Ж-6 – 5 шт.; установка сульфітодозуюча; 
закатна машина; електрокалорифер; холодильник «Апшерон»; швейна 
машина ФУД; швейна машина МВКО; фільтр-прес.

Місцезнаходження: м. Хмельницький, Старокостянтинівське шосе, 1/1.
Балансоутримувач: ТДВ «Хмельницький» (ідентифікаційний код 

1457432).
Адреса балансоутримувача: м. Хмельницький, Старокостянтинів-

ське шосе, 1/1.
Відомості про об'єкт: об’єкт під час приватизації не увійшов до 

статутного капіталу ВАТ «Хмельницький». До складу групи інвентар-
них об’єктів входять: будівля плодосховища площею 352,7 м2; будівля 
складу винтари площею 486,2 м2; будівля виноробного цеху площею 
797,6 м2; цистерна 25 м3 – 1 шт.; цистерна 16 м3 – 2 шт.; цистерна 
16 м3 – 6 шт.; цистерна 8 м3 – 29 шт.; цистерна 20 м3 – 4 шт.; цистерна 
5 м3 – 1 шт.; цистерна 8 м3 – 7 шт.; цистерна 16 м3 – 30 шт.; цистерна 
10 м3 – 2 шт.; спиртомірник; ваги ВАОР-200; КФК-2 апарат; резервуар; 
секція № 6 (шафа); прес ВТИ-5 (ВПШ – 5); пляшкомийна машина; роз-
ливний апарат; транспортер – 2 шт.; елеватор ЕРС – 12; центрифуга; 
рефрактометр; пароутворювач КТ-100; вакуумний апарат – 2 шт.; ван-
на ВТН – 2,5; насос Ж-6 – 5 шт.; установка сульфітодозуюча; закатна 
машина; електрокалорифер; холодильник «Апшерон»; швейна машина 
ФУД; швейна машина МВКО; фільтр-прес. Об’єкти нерухомості потре-
бують ремонту, інженерні комунікації знаходяться в незадовільному 
стані. Обладнання не використовується з 2002 року та більшість оди-
ниць знаходиться в незадовільному стані. Цистерни, що розташовані в 
приміщенні винцеху, а саме: 6 емальованих ємністю 16 м3 – 1991 р. в. 
та 29 емальованих ємністю 8 м3 – 1976 р. в. за технічним станом непри-
датні для використання у виноробній промисловості, але можуть бути 
використані для технічних потреб. Решта цистерн уражена корозією 
та непридатна для подальшого використання, оскільки перебувають 
на відкритій місцевості без накриття. У пляшкомийній машині вийшло 
з ладу внутрішнє обладнання. Насоси Ж-6 непридатні для подальшо-
го використання та ремонту. Розливний апарат розукомплектований 
та не змонтований. Лабораторне обладнання потребує проведення 
дрібного ремонту та держповірки. Конвеєри розукомплектовані та не 
відповідають вимогам техніки безпеки.

Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 1,0964 
га; кадастровий номер 6810100000:18:001:0098; категорія земель: зем-
лі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. Цільове призначення: для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств пе-
реробної, машинобудівної та іншої промисловості (для обслуговування 
плодосховища, будівлі складу винтари та будівлі виноробного цеху). 
Обмеження та обтяження щодо використання земельної ділянки, зе-
мельні сервітути – не встановлені.

Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне 
середовище відсутні.

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 4 600 983,33 
грн, у т. ч.: вартість земельної ділянки площею 1,0964 га – 2 737 635,83 
грн; вартість групи інвентарних об’єктів – 1 863 347,50 грн.

ПДВ – 920 196,67 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 

5 521 180,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
подальше використання об’єкта приватизації визначає покупець; 

умови розрахунку за об’єкт приватизації для юридичних та фізичних 
осіб – грошові кошти у гривнях шляхом їх безготівкового перерахування 
з відкритих у банках України рахунків; право володіння, користування 
і розпорядження об’єктом приватизації переходить до покупця після 
сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта приватизації; переможцю 
аукціону після підписання акта передання об’єкта приватизації згідно з 
чинним законодавством України здійснити заходи щодо переоформ-
лення права власності на об’єкт приватизації.

Заяви на участь в аукціоні подаються до органу приватизації від-
повідно до Порядку подання та розгляду заяви про включення об’єкта 
до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви про при-
ватизацію об’єктів груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 
02.04.2012 № 437.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під 
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації перераховуються на 
р/р 37189500900001 в ГУДКСУ у Хмельницькій області, МФО 815013, 
код за ЄДРПОУ 02898152, одержувач – РВ ФДМУ по Хмельницькій 
області.

Грошові кошти в розмірі 552 118,00 грн, що становить 10 % 
від початкової ціни об’єкта приватизації, перераховуються на р/р 
37318002200304 в ГУДКСУ у Хмельницькій області, МФО 815013, 
код за ЄДРПОУ 02898152, одержувач – РВ ФДМУ по Хмельницькій 
області.

Переможцем аукціону визначається покупець, що запропонував у 
ході торгів найвищу ціну.

Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу 
аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.

аукціон буде проведено 04.12.2015 об 11.00 за адресою: 
м. хмельницький, вул. соборна, 75, 3-й поверх, зал засідань.

Кінцевий строк приймання заяв на участь в аукціоні – 30.11.2015 
до 17.00 включно.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 8.00 до 17.00 за 
місцем його розташування за сприяння РВ ФДМУ по Хмельницькій 
області. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (0382) 
79-56-16.

Служба з організації та проведення аукціону: РВ ФДМУ по Хмель-
ницькій області, адреса: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, тел. (0382) 
79-56-16, час роботи – з 8.00 до 17.00, крім вихідних.
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конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36

управління приватизації об'єктів груп а, д та ж, т. 280-42-32

проДаж об’єктів групи ж

одеська оБласТь
інформація 

про продаж на аукціоні за методом зниження ціни  
об’єкта державної власності – побутового комплексу 

(реєстровий № 3482749.3.ааБББг942),  
що перебуває на балансі ПаТ «одеснафтопродукт»

Назва об’єкта: побутовий комплекс (реєстровий № 3482749.3.ААБББГ942).
Адреса об’єкта: вул. 28 Червня, 282а, м. Рені, Одеська обл., 68800.
Балансоутримувач: ПАТ «Одеснафтопродукт», код за ЄДРПОУ 

03482749.
Адреса балансоутримувача: 65063, м. Одеса, 2-й Артилерійський 

провулок, 6.

Інформація про об’єкт: до складу об’єкта входить одноповерхова 
будівля зі збірно-розбірних щитових конструкцій, обкладених цеглою. 
Будівля розташована на території Ренійського нафтоперевального 
комплексу, який є об’єктом підвищеної небезпеки І ступеня, окремого 
виходу з території підприємства немає. Зберігається в задовільному 
стані, використовується за призначенням. Забезпечений енергопос-
тачанням, водопостачанням, каналізацією. Земельна ділянка окремо 
не виділена.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 649 944,00 грн, ПДВ – 
129 988,80 грн.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 779 932,80 грн.
Умови продажу:
збереження профілю діяльності об’єкта протягом 5 років; утримання 

об’єкта та прилеглої території у належному санітарно-технічному стані; 
питання відведення земельної ділянки під придбаний об’єкт вирішу-
ватиметься покупцем самостійно після укладення договору купівлі-
продажу об’єкта згідно з чинним законодавством.

черкаська оБласТь
інформація 

про продаж на аукціоні за методом зниження  
ціни об’єкта державної власності

Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного підприєм-
ства «ОРГХІМ», код за ЄДРПОУ 00206138.

Місцезнаходження об’єкта: 18000, м. Черкаси, вул. В’ячеслава 
Чорновола, 243/1.

Види діяльності об’єкта: технічні випробування та дослідження, 
у т. ч.: проведення вимірювань у сфері контролю безпеки умов праці, 
контролю стану навколишнього природного середовища; інвентари-
зація та обґрунтування обсягів викидів забруднюючих речовин в ат-
мосферне повітря на підприємствах м. Черкаси та Черкаської області; 
розробка документів для отримання дозволу на розміщення викидів та 
ліміту на утворення та розміщення відходів; діяльність у сфері розробки 
технологічних нормативів використання води.

основні показники діяльності підприємства

№ 
з/п Найменування показника 2013 рік 2014 рік І півріччя 

2015 року
1 Обсяг реалізованої продукції, тис. грн 420 334 121
2 Балансовий прибуток, тис. грн 5 (-125) (-26)
3 Величина чистого прибутку, тис. грн 4 (-125) –
4 Рентабельність, % 0,01 – –
5 Вартість активів, тис. грн 62 61 60
6 Вартість власного капіталу, тис. грн 135 10 (-16)
7 Дебіторська заборгованість, тис. грн 4 3 3
8 Кредиторська заборгованість, тис. грн,

у т. ч. пільгові пенсії за списком № 1
16 148

130
178
134

волинська оБласТь
інформація 

рв фдму по волинській області про оголошення конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 

до проведення незалежної оцінки державного майна
� Найменування об’єкта оцінки: мережі водопроводу (загаль-

на протяжність 65 пог. м), які під час приватизації ВАТ «Волиньвод-
буд» не увійшли до статутного капіталу та перебувають на балансі ПАТ 
«Волиньводбуд». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45231, Волинська 
обл., Ківерцівський р-н, с. Городище, ур. Дерманка. Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення розміру збитків, завданих державі від 
знищення державного майна.

Основні види продукції (послуг), що виробляється: –.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 

(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінан-
сових інвестицій, нематеріальних активів: – 1 найменування.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів: 0,00 грн. станом на 31.12.2014.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно 

31.03.2015.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до регіональ-

ного відділення конкурсну документацію у запечатаному конверті з 
описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті 
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної ді-
яльності». До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за 
встановленою формою (додаток 2 до Положення про конкурсний відбір 
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 
№ 1270 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за 
№ 1096/19834); копія установчого документа претендента; копії квалі-
фікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких 

Кількість та склад робочих місць на 01.10.2015: чисельність пра-
цюючих – 5 осіб: директор – 1, бухгалтер – 1, інженер І категорії – 1, 
провідний інженер – 2.

Відомості про об’єкт: до складу ЄМК входять: 817,0 м2 нежилих 
приміщень у п’ятиповерховій адмінбудівлі (інженерно-виробничий 
корпус) на: 4-му поверсі – 33,0 м2, на 5-му поверсі – 625,3 м2, під-
вальні приміщення – 51,8 м2 та приміщення спільного користування 
площею 106,9 м2, гараж-навіс (тимчасова споруда), обладнання та 
інвентар –116 од.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не ви-
ділена.

Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне 
середовище, утворення і розміщення відходів підприємство не здій-
снює.

Умови продажу та експлуатації об’єкта:
1. Покупець самостійно визначає профіль діяльності підприємства.
2. Після переходу права власності на об’єкт приватизації: протягом 

6 місяців погасити заборгованість із заробітної плати; протягом 12 мі-
сяців погасити кредиторську заборгованість перед Пенсійним фондом 
України, бюджетами усіх рівнів та фондами соціального страхування, 
яка складеться на дату укладення договору купівлі-продажу.

3. Протягом 6 місяців з дня підписання договору купівлі-продажу 
єдиного майнового комплексу державного підприємства «ОРГХІМ» не 
звільняти працівників підприємства з ініціативи покупця за винятком 
звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю 
України або випадку вчинення працівником дій, за які законодавством 
передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 і статті 
41 Кодексу законів про працю України.

4. Забезпечувати своєчасну виплату заробітної плати не нижче 
мінімального рівня.

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, заві-
рені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів 
оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого пре-
тенденту Фондом державного майна України; інформація про претендента 
(документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду ро-
боти, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у 
його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки 
майна, у тому числі подібного майна, тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон-
верті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції 
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт 
(у календарних днях).

Кваліфікаційними вимогами до учасників конкурсу є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцінки, 

що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами 
оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оці-
нювачів та суб’єктів оціночної діяльності, виданими відповідно до По-
рядку 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 № 937/23469; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у прове-
денні 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 подібно-
го майна; письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено 
суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.

Пропозиції щодо умов строку виконання робіт слід зазначати в єди-
ній одиниці виміру – календарних днях.

конкурс відбудеться о 10.00 через 28 календарних днів після 
опублікування цієї інформації у рв фдму по волинській області 
за адресою: м. луцьк, київський майдан, 9, кімн. 801, телефон 
для довідок 24-00-57.

5. У встановленому законодавством порядку здійснити державну 
реєстрацію припинення юридичної особи – державного підприємства 
«ОРГХІМ», у тому числі анулювання печаток і штампів.

6. Забезпечити створення безпечних умов праці та дотримання 
санітарних норм та правил протипожежної безпеки згідно з чинним 
законодавством.

7. Дотримуватися вимог Закону України «Про охорону навколиш-
нього природного середовища».

Ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 1 079 088,00 грн, 
ПДВ – 215 817,60 грн.

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 
1 294 905,60 грн.

Грошові кошти в розмірі 129 490,56 грн, що становить 10 % від по-
чаткової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37310007000007 
в ГУДКСУ в Черкаській області, МФО 854018, код 21368158, одержу-
вач – РВ ФДМУ по Черкаській області.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час 
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 
№ 37184006000007 в ГУДКСУ в Черкаській області, МФО 854018, код 
21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області.

Кінцевий термін приймання заяв – 30 листопада 2015 року.
аукціон буде проведено 4 грудня 2015 року об 11.00 за адре-

сою рв фдму по черкаській області.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його роз-

ташування.
Умови розрахунку за об’єкт для юридичних та фізичних осіб – гро-

шові кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: РВ ФДМУ по Черкась-

кій області, адреса: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, кімн. 404, 
тел. 37-26-61, час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних. 

Конкурсну документацію слід подавати до сектору адміністратив-
ного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за чотири робо-
чих дні до дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Луцьк, 
Київський майдан, 9, кімн. 833.

ЗакарПаТська оБласТь
інформація 

рв фдму по Закарпатській області про оголошення конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 

до проведення незалежної оцінки майна
� Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – 

будівля на ужоцькому перевалі, що повернута за рішенням суду у 
державну власність, разом із земельною ділянкою. Місцезнаходження 
об’єкта: Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, с. Ужок, вул. Без 
назви, 249. Балансоутримувач: відсутній. Телефон (0312) 61-38-83. 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості з метою 
приватизації шляхом продажу на аукціоні.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком: 
основних засобів – 4.

Балансова залишкова вартість станом на 1995 рік: 85 948,00 грн.
Розмір земельної ділянки: 0,5000 га.
Кадастровий номер 2120886800:01:001:0001.
Місце розташування земельної ділянки: Закарпатська обл., Вели-

коберезнянський р-н, с. Ужок, вул. Без назви, 249.
Цільове призначення земельної ділянки: рекреаційного призна-

чення.
Правовий режим земельної ділянки: право власності.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2015.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення 

про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого 
наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270 і зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 19.09.2011 за № 1096/19834 (далі – Положення).

Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти 
під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 
№ 37184004004570 в банку ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО 
828011, код 20984091, одержувач – РВ ФДМУ по Одеській області.

Грошові кошти в розмірі 77 993,28 грн, що становить 10 % від почат-
кової ціни об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ 
ФДМУ по Одеській області на р/р № 37313002004570, МФО 828011, 
код 20984091, банк ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса.

аукціон відбудеться 30 листопада 2015 року об 11.00 за адресою: 
м. одеса, вул. велика арнаутська, 15, 11-й поверх, каб. 1115.

Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 26 листо-
пада 2015 року до 16.00.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за 
місцем його розташування за сприяння РВ ФДМУ по Одеській області. 
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном 728-72-62.

Приймання заяв в робочі дні з 10.00 до 16.00, у п’ятницю – з 10.00 
до 15.00 у РВ ФДМУ по Одеській області, адреса: м. Одеса, вул. Велика 
Арнаутська, 15, 11-й поверх, каб. 1113, тел. 728-72-62.

аПараТ фдму
інформація 

про оголошення конкурсу з відбору  
суб’єктів оціночної діяльності

� 1. Найменування об’єкта оцінки: єдиний майновий комплекс 
колишнього державного підприємства «головинський кар’єр». 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Адміністративна, 8, смт Головине, 
Черняхівський р-н, Житомирська обл., 12325; тел. (0412) 55-00-77,  
тел./факс (0434) 3-12-91.

Основні види продукції (послуг), що виробляється: різання, обро-
блення та оздоблення декоративного та будівельного каменю; добу-
вання декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди, 
глинистого сланцю тощо.

Мета проведення незалежної оцінки: приватизація єдиного май-
нового комплексу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за 
принципом аукціону.

Розмір статутного капіталу, тис. грн: 29 707,00.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі-

ком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів), шт.: до 5,0 тис., зо-
крема: будівлі, приміщення – 33; споруди та передавальні пристрої – 
31; машини та обладнання – 166; транспортні засоби – 25.

Балансова залишкова вартість станом на 30.06.2015, тис. грн: 
основних засобів – 17 255,00; незавершених капітальних інвести-
цій – 567,00.

Розмір земельних ділянок: № 1 – 1,5971 га; № 2 – 2,1991 га; № 3 – 
3,808 га; № 4 – 5,2 га; № 5 – 5,8993 га; № 6 – 95,109 га.

Місце розташування земельної ділянки: № 1 – смт Головине; № 2 – 
с. Бежів; № 3 – смт Черняхів; № 4 – с. Сліпчиці; № 5 – с. Дівочки; № 6 – 
смт Головине Житомирської обл.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки: 31.10.2015.
� 2. Найменування об’єкта оцінки: державна частка у статут-

ному капіталі Тов «оздоровчий комплекс – «Пролісок», що ста-
новить 31,07 % статутного капіталу товариства.

Назва підприємства: ТОВ «Оздоровчий комплекс – «Пролісок».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Солов’яненка, 369, смт Ко-

зин, Обухівський р-н, Київська обл.; тел./факс (044) 520-89-99.
Основні види продукції (послуг), що виробляється: діяльність 

відсутня.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом про-

дажу державної частки за грошові кошти.
Розмір статутного капіталу, тис. грн: 13 316,00.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі-

ком, шт.: основних засобів – 4 316.

Балансова залишкова вартість станом на 30.09.2015, тис. грн: осно-
вних засобів – 1 000,7.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки: 31.10.2015.
� 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення за-

гальною площею 114,0 м2 за адресою: м. Київ, пров. Музейний, 10а, 
що обліковуються на балансі Управління адміністративних будинків 
Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Мі-
ністрів України.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: пров. Музейний, 10а, м. Київ; 
тел. (044) 253-51-64, тел./факс (044) 253-51-67.

Мета проведення незалежної оцінки: продовження строку дії до-
говору оренди.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі-
ком, шт.: 11 приміщень.

Балансова залишкова вартість станом на 30.09.2015, тис. грн: 
610,679.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки: 30.09.2015.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснювати-

ся відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 
від 29.08.2011 № 1270 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
19.09.2011 за № 1096/19834. Конкурсною комісією не розглядаються 
пропозиції щодо вартості виконання робіт з оцінки, що дорівнюють або 
перевищують 100 тис. грн.

Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта, що 

має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оці-
нювачів та свідоцтвами про включення інформації про оцінювача до 
Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, ви-
даними згідно з Порядком ведення Державного реєстру оцінювачів та 
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду держав-
ного майна України від 10.06.2013 № 796, зареєстрованим в Мініс-
терстві 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 оціню-
вачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності 
до виконання робіт з оцінки майна; у разі проведення підприємством 
діяльності, пов’язаної з державною таємницею, – спеціального до-
зволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємни-
цею, 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 до-
зволу, виданого іншому суб’єкту оціночної діяльності, якого за від-
повідною угодою буде залучено до виконання робіт, пов’язаних з 
державною таємницею.

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяль-
ності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, 
виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено 
здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцін-
ки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають 
об’єкту оцінки.

Учасникам конкурсу потрібно подати до Фонду державного май-
на України конкурсну документацію, яка складається з конкурсної 
пропозиції та підтвердних документів. До підтвердних документів 
належать:

заява про участь у конкурсі (за встановленою формою); копія 
установчого документа претендента; копії кваліфікаційних докумен-
тів оцінювачів, які працюють у штатному складі, та яких буде залуче-
но до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; пись-
мові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом 
до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку 
майна, завірені їхніми особистими підписами (у тому числі тих, що 
працюють за сумісництвом); копія сертифіката суб’єкта оціночної ді-
яльності, 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 у календарних днях.

Конкурсну документацію слід подавати до Фонду державного май-
на України шляхом поштового відправлення або безпосередньо до 
поштової скриньки для кореспонденції у фойє Фонду (вул. Кутузова, 
18/9) до 18.00 17.11.2015.

Конкурсна документація подається щодо кожного об’єкта окремо в 
запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містять-
ся в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на 
який подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарю-
вання, який подає заяву.

Телефон для довідок 200-36-36.
конкурс відбудеться у фонді державного майна україни 

23.11.2015 о 15.00.
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До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяль-
ності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, ви-
даних 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 спе-
ціалізаціями 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, ви-
даними відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів 
та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду дер-
жавного 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 оціню-
вачів, 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 ква-
ліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та 
яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку 
майна; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого пре-
тенденту Фондом державного майна України; письмові згоди оцінюва-
чів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт 
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їх осо-
бистими 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 пра-
цюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з неза-
лежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон-
верті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кальку-
ляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання 
робіт (у календарних днях).

Конкурсну документацію слід подавати за чотири робочих дні до 
оголошеної дати проведення конкурсу до канцелярії РВ ФДМУ по За-
карпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранець-
ка, 60 до 17.00.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з опи-
сом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті по-
трібно зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяль-
ності», 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 опублікуван-
ня 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.

відповідно до звернення рв фдму по Запорізькій області 
в інформації про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки 
об’єктів приватизації, опублікованій в газеті «Відомості привати-
зації» від 2 листопада 2015 року № 50 (899) на стор. 2, четвертий 
абзац знизу слід читати:

«конкурсна пропозиція претендента подається в запеча-
таному конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконан-
ня робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а 
також строк виконання робіт (зазначається в єдиній одиниці 
виміру – календарних днях). Звіт з експертної грошової оцінки 
земельної ділянки подається до регіонального відділення після 
проходження державної експертизи в держгеокадастрі.».

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: група інвентарних об’єктів 

у складі: будівля № 2020, інв. № 274204, загальною площею 
357,0 м2, будівля № 2021/1, інв. № 60010, загальною площею 
357,0 м2; обвалування та споруди в валах (буд. 8/1), інв. № 274215, 
загальною площею 141,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луган-
ська обл., м. Рубіжне, вул. Заводська, 1/3. Балансоутримувач: Рубіжан-
ський казенний хімічний завод «Зоря». Мета оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2015.
� 2. Найменування об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове примі-

щення площею 30,8 м2 одноповерхової будівлі (інв. № 3008). Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: Луганська обл., м. Лисичанськ, с. Гео-
логів, 14. Балансоутримувач: ВАТ «Луганськгеологія». Мета оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження терміну 
дії договору оренди від 31.12.2009 № 003352/09.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2015.
� 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані при-

міщення загальною площею 35,8 м2 на другому поверсі 
п’ятиповерхової будівлі побутового корпусу № 2 (інв. № 1031008). 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луганська обл., м. Кремінна, просп. 
Леніна, 1. Балансоутримувач: Кремінський професійний ліцей. Мета 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження 
терміну дії договору оренди 08.12.2015 № 002432/09.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2015.
� 4. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване при-

міщення: кімната № 212 на другому поверсі нежитлової будівлі 
(інв. № 10310004). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луганська обл., 
м. Лисичанськ, вул. Свердлова, 275. Балансоутримувач: «Лисичансько-
го ордена Трудового Червоного Прапора гірничого технікуму». Мета 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення 
договору оренди.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.10.2015.
� 5. Найменування об’єкта оцінки: частина вбудованого нежит-

лового приміщення на першому поверсі 5-поверхової будівлі 
гуртожитку № 1 (інв. № 10310000). Місцезнаходження об’єкта оцін-
ки: Луганська обл., м. Щастя, вул. Донецька, 121. Балансоутримувач: 
«Щастинський професійний ліцей автомобільного транспорту ЛНУ 
ім. Тараса Шевченка».

Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для 
укладення договору оренди.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.10.2015
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснювати-

ся відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 
від 29.08.2011 №1270 і зареєстрованого 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 оці-
нювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оціню-
вачів, 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 зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 13.06.2013 за № 937/23469; до-
свіду 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 осо-
бистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна; письмової згоди 
оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної діяль-
ності 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 за-
лучено 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 до-
датково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі поді-
бного майна, тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон-
верті 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 май-
нових 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 ін-
формації о 10.00 у рв фдму по луганській області за адресою: 
93404, луганська обл., м. сєверодонецьк, вул. леніна, 32а.

Конкурсну документацію слід подавати до відділу інформатики, 
звітності та діловодства РВ ФДМУ по Луганській області, не пізніше 
ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкур-
су (включно) за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, 
вул. Леніна, 32а.

Телефон для довідок (06452) 4-23-48.

відповідно до звернення рв фдму по луганській області 
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація про 
оголошення якого опублікована в газеті «Відомості приватизації» від 
19.10.2015 № 46 (895) на стор. 5, не відбувся 03.11.2015 у зв’язку з 
реорганізацією структури регіонального відділення.

львівська оБласТь
інформація 

рв фдму по львівській області про оголошення  
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  

які будуть залучені до проведення незалежної  
оцінки об’єктів оренди державної власності

� 1. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення 
загальною площею 29,4 м2 на першому поверсі одноповерхової 
будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Городоць-
кий р-н, с. Родатичі, вул. Залізнична, 3а. Балансоутримувач: ВП «Львів-
ська дирекція залізничних перевезень» ДТГО «Львівська залізниця».

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди.

Розмір земельної ділянки пропорційний частині площі будівлі під 
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Городоць-
кий р-н, с. Родатичі, вул. Залізнична, 3а.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2015 
(орієнтовно).

� 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 128,129 за-
гальною площею 47,8 м2 на третьому поверсі будівлі. Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Перемишляни, вул. Галицька, 
5а. Балансоутримувач: Відділ Держземагенства у Перемишлянському 
районі Львівської області. Мета проведення незалежної оцінки: визна-
чення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продо-
вження договору оренди.

Розмір земельної ділянки пропорційний частині площі будівлі під 
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Пере-
мишляни, вул. Галицька, 5а.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2015 
(орієнтовно).

� 3. Назва об’єкта оцінки: нерухоме майно загальною площею 
159,2 м2 виробничо-побутового будинку, а саме: нежитлові при-
міщення № 1-13 першого поверху площею 125,6 м2 та тераса 
площею 33,6 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., 
Буський р-н, с. Ожидів, вул. Шашкевича, 73. Балансоутримувач: Філія 
«Львівського державного обласного навчально-курсового комбінату» 
УДП «Укрінтеравтосервіс». Мета проведення незалежної оцінки: ви-
значення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою 
укладення договору оренди.

Розмір земельної ділянки пропорційний частині площі будівлі під 
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Буський 
р-н, с. Ожидів, вул. Шашкевича, 73.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2015 
(орієнтовно).

Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення 
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого 
наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270 і зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 19.09.2011 за № 1096/19834 (далі – Положення).

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяль-
ності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, 
виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено 
здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцін-
ки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають 
об’єкту оцінки.

Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що має 

підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів 
та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, ви-
даними відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) 
у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом ФДМУ від 
19.12.2001 № 2355; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні 
оцінки майна, зокрема подібного майна; переліку оцінювачів, які будуть 
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про 
оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного 
майна; письмової згоди оцінювачів, яких буде залучено суб’єктом оці-
ночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.

Для участі в конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Львівській об-
ласті 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 кваліфіка-
ційних 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 працю-
ють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної 
оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон-
верті з описом документів, що містяться у конверті, і має містити про-
позиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з ви-
конанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях). 
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності».

конкурс відбудеться в рв фдму по львівській області о 12.00 
через 14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: 
м. львів, вул. січових стрільців, 3.

Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше 
ніж за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для 
довідок: (032) 261-62-14, 261-62-04.

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: нежитлове приміщення № 3 загаль-

ною площею 3,9 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Самбір, вул. Середня, 136. Балансо-
утримувач: ДНЗ «Самбірський професійний політехнічний ліцей». Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.

Розмір земельної ділянки пропорційний частині площі будівлі під 
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Самбір, 
вул. Середня, 136.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2015 
(орієнтовно).

� 2. Назва об’єкта оцінки: частина привокзальної площі при-
міського вокзалу станції львів (біля квиткових кас) загальною 
площею 2,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Го-
родоцька, 112. Балансоутримувач: ВП «Вокзал станції Львів» ДТГО 
«Львівська залізниця». Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження 
договору оренди.

Розмір земельної ділянки пропорційний частині площі будівлі під 
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Городоць-
ка, 112.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2015 
(орієнтовно).

� 3. Назва об’єкта оцінки: частини вбудованого нежитлового 
приміщення № 57 за № 57(2), № 57(6), № 57(7) загальною пло-
щею 33,6 м2 на другому поверсі дванадцятиповерхової адміні-
стративної будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, просп. 
В. Чорновола, 4. Балансоутримувач: Головне управління статистики у 
Львівській області. Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовжен-
ня договору оренди.

Розмір земельної ділянки пропорційний частині площі будівлі під 
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, просп. В. Чор-
новола, 4.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2015 
(орієнтовно).

� 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною 
площею 6,29 м2 на першому поверсі будівлі під літ. «Б-3» – но-
вий аеровокзал. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Лю-
бінська, 168. Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» 
ім. Д. Галицького». Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовжен-
ня договору оренди.

Розмір земельної ділянки пропорційний частині площі будівлі під 
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Любінська, 168.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2015 

(орієнтовно).
� 5. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення за-

гальною площею 579,2 м2 на першому поверсі двоповерхової бу-
дівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Стрийська, 105. 
Балансоутримувач: Львівська філія Концерну «Військторгсервіс». Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.

Розмір земельної ділянки пропорційний частині площі будівлі під 
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Стрийська, 
105.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2015 
(орієнтовно)

� 6. Назва об’єкта оцінки: площадка для господарських потреб 
котельні загальною площею 103,9 м2. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Львівська обл., Стрийський р-н, м. Моршин, вул. Джерельна, 5. 
Балансоутримувач: ДП «Санаторій «Моршинський». Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру оренд-
ної плати з метою укладення договору оренди.

Розмір земельної ділянки пропорційний частині площі будівлі під 
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Стрийський 
р-н, м. Моршин, вул. Джерельна, 5.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2015 
(орієнтовно)

� 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною 
площею 32,5 м2 на четвертому поверсі адміністративної будівлі. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Перемишляни, 
вул. Галицька, 5а. Балансоутримувач: Відділ Держземагенства у Пере-
мишлянському районі Львівської області. Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з 
метою продовження договору оренди.

Розмір земельної ділянки пропорційний частині площі будівлі під 
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Пере-
мишляни, вул. Галицька, 5а.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2015 
(орієнтовно)

� 8. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення за-
гальною площею 42,6 м2 на першому поверсі адміністративної 
будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Перемиш-
ляни, вул. Галицька, 5а. Балансоутримувач: Відділ Держземагенства у 
Перемишлянському районі Львівської області. Мета проведення неза-
лежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної 
плати з метою продовження договору оренди.

Розмір земельної ділянки пропорційний частині площі будівлі під 
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Пере-
мишляни, вул. Галицька, 5а.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2015 
(орієнтовно)

� 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною 
площею 13,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Перемишляни, 
вул. Галицька, 5а. Балансоутримувач: Відділ Держземагенства у Пере-
мишлянському районі Львівської області. Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з 
метою продовження договору оренди.

Розмір земельної ділянки пропорційний частині площі будівлі під 
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Пере-
мишляни, вул. Галицька, 5а.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2015 
(орієнтовно)

� 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 2; 3 за-
гальною площею 31,1 м2 на першому поверсі в одноповерховій 
прибудові до 4-поверхової будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцін-
ки: м. Львів, вул. О. Кульчицької, 2. Балансоутримувач: НУ «Львівська 
політехніка». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вар-
тості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження 
договору оренди.

Розмір земельної ділянки пропорційний частині площі будівлі під 
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. О. Куль-
чицької, 2.
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Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2015 
(орієнтовно)

� 11. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на 
першому поверсі наукової бібліотеки загальною площею 4,0 м2. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Професорська, 1. 
Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка». Мета проведення не-
залежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної 
плати з метою продовження договору оренди.

Розмір земельної ділянки пропорційний частині площі будівлі під 
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Професор-
ська, 1.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2015 
(орієнтовно)

� 12. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення за-
гальною площею 390,3 м2 на першому поверсі триповерхової бу-
дівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Словацького, 1. 
Балансоутримувач: ПЦПЗ № 1 Львівської дирекції УДППЗ «Укрпошта». 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахун-
ку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.

Розмір земельної ділянки пропорційний частині площі будівлі під 
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Словаць-
кого, 1.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2015 
(орієнтовно).

� 13. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення за-
гальною площею 68,1 м2 на четвертому поверсі п’ятиповерхової 
будівлі гуртожитку. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, 
вул. Володимира Великого, 33. Балансоутримувач: Державний універ-
ситет телекомунікацій. Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження 
договору оренди.

Розмір земельної ділянки пропорційний частині площі будівлі під 
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Володимира 
Великого, 33.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2015 
(орієнтовно)

� 14. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 
10,9 м2 на першому поверсі одноповерхової будівлі. Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Городоцький р-н, с. Угри, 
вул. Вербова, 19. Балансоутримувач: Львівська дирекція УДППЗ «Укр-
пошта». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди.

Розмір земельної ділянки пропорційний частині площі будівлі під 
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Городоць-
кий р-н, с. Угри, вул. Вербова, 19.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2015 
(орієнтовно).

� 15. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною 
площею 101,2 м2 у будівлі корпусу патанатомії. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пекарська, 52. Балансоутримувач: Львів-
ський державний медичний університет ім. Д. Галицького. Мета прове-
дення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру 
орендної плати з метою продовження договору оренди.

Розмір земельної ділянки пропорційний частині площі будівлі під 
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Пекарська, 52.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2015 

(орієнтовно).
� 16. Назва об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів: контора 

зі складськими приміщеннями (літ. а-1) площею 248,9 м2; цех ви-
варювання солі (літ. Б-1) площею 80,0 м2; колодязь № 3 площею 
4,0 м2; альтанка площею 5,8 м2; огорожа № 2 площею 63,0 пог. м 
з воротами № 1 площею 8,0 м2; вбиральня (літ. г) площею 4,0 м2; 
дорога (літ. і) площею 1 400,0 м2; надкаптажна будівля джерела 
3 (літ. в-1) площею 26,6 м2; підпірна стіна площею 43,0 м2; навіс 
(літ. П) площею 110,7 м2; свердловина № 2 ре ре площею 80,0 м2 
з надкаптажною спорудою свердловини 2ре (літ. а-1) площею 
4,4 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Моршин, 
вул. Привокзальна, 45а та Львівська обл., с. Баня Лисовицька, вул. Ку-
рортна, 25а. Балансоутримувач: ТзОВ «Гідрогеолог». Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру оренд-
ної плати з метою продовження договору оренди.

Розмір земельної ділянки пропорційний частині площі будівлі під 
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Мор-
шин, вул. Привокзальна, 45а та Львівська обл., с. Баня Лисовицька, 
вул. Курортна, 25а.

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 діяль-
ності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, ви-
даних 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 спе-
ціалізаціями 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, ви-
даними відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) 
у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом ФДМУ від 
19.12.2001 № 2355; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні 
оцінки майна, зокрема подібного майна; переліку оцінювачів, які будуть 
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про 
оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного 
майна; письмової згоди оцінювачів, яких буде залучено суб’єктом оці-
ночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.

Для участі в конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Львівській об-
ласті 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 кваліфіка-
ційних 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 працю-
ють 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 слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності».

конкурс відбудеться у рв фдму по львівській області о 12.00 
через 14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: 
м. львів, вул. січових стрільців, 3.

Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше 
ніж за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для 
довідок: (032) 261-62-14, 261-62-04.

рівненська оБласТь
інформація 

рв фдму по рівненській області про оголошення конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
� 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлова будівля «Баня 

за зоною» площею 167,4 м2 та здійснені невід’ємні поліпшення 
орендованого майна. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська 
обл., Рівненський р-н, с. Городище, вул. Рівненська, 80. Балансоутри-
мувач: Городищенська виправна колонія № 96 управління Пенітенці-
арної служби України в Рівненській області. Мета проведення неза-
лежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта та здійснених 
невід’ємних поліпшень.

Запланована дата оцінки: 31.10.2015.
� 2. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення гро-

мад сько-побутового корпусу площею 61,9 м2. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Технічна, 4. Балансоу-
тримувач: Вище професійне училище № 22 м. Сарни. Мета проведен-
ня незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку 
орендної плати з метою укладення договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.10.2015.
� 3. Найменування об’єкта оцінки: частина коридору 3-го повер-

ху навчального корпусу № 4 площею 18,0 м2. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Чорновола, 41. Балансоутримувач: Націо-
нальний університет водного господарства та природокористування. 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.10.2015.
� 4. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення пло-

щею 10,3 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., 
м. Костопіль, вул. Незалежності, 14. Балансоутримувач: Головне управ-
ління статистики у Рівненській області. Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати 
з метою продовження терміну дії договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.10.2015.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення 

про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого 
наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270 і зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 19.09.2011 за № 1096/19834.

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяль-
ності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, ви-
даних відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність в Україні», яким передбачено здійснення 
практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спе-
ціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до конкурсної 
комісії документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних 
документів, які містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку 
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності». До підтвердних 
документів належать:

заява про участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно до 
додатка 2 до Положення); копія установчого документа претендента; 
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному 
складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту 
про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залу-
чено до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку 
майна, завірені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфіка-
ційних документів оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта оціночної ді-
яльності, виданого Фондом державного майна України; інформація про 
претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо 
його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оціню-
вачів, які працюють у штатному складі та додатково залучаються ним, з 
незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон-
верті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції 
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт 
(у календарних днях).

конкурс відбудеться 27 листопада 2015 року о 10.00 у рв 
фдму по рівненській області за адресою: 33028, м. рівне, вул. 16 
липня, 77.

Документи на участь у конкурсі приймаються до регіонального від-
ділення за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкур-
су (включно) за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон 
для довідок 22-79-40.

ТерноПільська оБласТь
інформація 

рв фдму по Тернопільській області про оголошення конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 

до проведення незалежної оцінки об’єктів
� Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди ставку верхній 

Зборів № 1 площею 6,0 га, що включає в себе: водопостачальний 
канал (інв. № 100), паводковий водоспуск (інв. № 144), верхню 
споруду (інв. № 145), що перебувають на балансі Державного під-
приємства «Укрриба». Місцезнаходження об’єкта оцінки: на території 
Зборівської міської ради Тернопільської області. Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості майна з метою по-
дальшого розрахунку орендної плати.

Основні види продукції (послуг), що виробляється: –.
Залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 23.10.2015 – 0,00 грн.
Дата оцінки – 30.11.2015.
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення кон-

курсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних 
документів, що містяться в конверті, а саме:

заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
за встановленою формою; копію установчого документа претендента; 
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному 
складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту 
про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково за-
лучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання 
звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а також 
копії кваліфікаційних документів оцінювачів; копію сертифіката суб’єкта 
оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного май-
на України; інформацію про претендента (документ, який має містити 
відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та 
особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному 
складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у 
тому числі подібного майна, тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному кон-
верті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції 
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт – 
не більше 5 календарних днів.

Копії документів, що подаються претендентами, мають бути заві-
рені згідно з ДСТУ 4163-2003.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:
до участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяль-

ності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, 
виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльності в Україні», яким передбачено 
здійснення діяльності з оцінки майна за напрямом – «Оцінка об’єктів 
у матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1. «Оцінка нерухомих речей 
(нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та 
майнових прав на них»; які мають відповідну кваліфікацію стосовно 
оцінки об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікацій-
ними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Дер-
жавному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення 
Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженого наказом ФДМУ від 10.06.2013 № 796 та зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 13.06.2013 за № 937/23469; які мають 
досвід у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна; у скла-
ді яких працюють оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з 
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, та мають особистий 
досвід у проведенні оцінки подібного майна; за наявності письмової 
згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної 
діяльності до виконання робіт з оцінки майна.

У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет до-
кументів, а подана ним конкурсна документація є неповною, комісія 
на засіданні приймає рішення щодо недопущення його до участі в 
конкурсі. За письмовою заявою претендента підготовлена ним кон-

курсна документація може бути повернута після затвердження про-
токолу засідання комісії.

Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення 
конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.

Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до 
оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 46008, 
м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, кімн. 604.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з 
описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті 
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності».

конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікуван-
ня цієї інформації в газеті «відомості приватизації» о 10.00 у 
рв фдму по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, 
вул. Танцорова, 11. Телефон для довідок 52-66-85.

відповідно до звернення рв фдму по харківській області 
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності на проведення не-
залежної оцінки, інформація про який опублікована в газеті «Відо-
мості приватизації» від 21.10.2015 № 47 (896) на стор. 4, не відбув-
ся 05.11.2015 у зв’язку із реорганізацією структури регіонального 
відділення.

херсонська оБласТь
інформація 

рв фдму по херсонській області про оголошення конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 

до проведення незалежної оцінки державного майна
� 1. Об’єкт оцінки: необоротні активи єдиного майнового комп-

лексу державного підприємства «державне науково-виробниче 
підприємство «винконсервпроект», у складі: вбудовані нежитлові 
приміщення першого поверху та підвалу загальною площею 526,7 м2 
у дев’ятиповерховому житловому будинку за адресою: м. Херсон, 
вул. Червонофлотська, 124; 60 (шістдесят) од. основних засобів (ме-
блі, комп’ютерна техніка та інше).

Мета проведення незалежної оцінки – переоцінка необоротних ак-
тивів для цілей бухгалтерського обліку.

Запланована дата оцінки: 30.11.2015.
Підстава: наказ РВ ФДМУ по Херсонській області від 30.10.2015 

№ 467.
� 2. Об’єкт оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загальною 

площею 66,2 м2 на першому поверсі адмінбудівлі, що перебува-
ють на балансі Херсонського будівельно-монтажного експлуатацій-
ного управління № 4 служби будівельно-монтажних робіт і цивільних 
споруд Одеської залізниці, за адресою: м. Херсон, просп. 200 років 
Херсона, 5.

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 
для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.10.2015.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумеро-

ваний, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльнос-
ті – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.

Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію 
в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ 
від 29.08.2011 № 1270 «Про затвердження Положення про конкурсний 
відбір суб’єктів оціночної діяльності», зареєстрований у Міністерстві 
юстиції України 19.09.2011 за № 1096/19834), а саме:

заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; копію уста-
новчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оці-
нювачів (у тому числі копії посвідчень про підвищення кваліфікації), які 
працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки 
та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких 
буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки 
майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими 
підписами; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого 
претенденту Фондом державного майна України; інформацію про пре-
тендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його 
досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які 
працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з не-
залежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо); конкурсна 
пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити 
пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних 
з виконанням робіт, та терміну виконання робіт у календарних днях (не 
більше 15 днів по об’єкту № 1 та не більше 5 днів по об’єкту № 2).

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з опи-
сом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід 
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», 
а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву про участь у кон-
курсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.

Конкурсна документація приймається до 14.00 за чотири робочих 
дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 
м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 236.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її 
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допуска-
ється.

конкурс відбудеться в рв фдму по херсонській області 
за адресою: м. херсон, просп. ушакова, 47, кімн. 236 о 9.00 че-
рез 14 днів після опублікування цієї інформації, телефон для до-
відок (0552) 22-44-44.

хмельницька оБласТь
інформація 

рв фдму по хмельницькій області про оголошення конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 

до проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 

об’єкта оренди для продовження договору оренди.
� Назва об’єкта оцінки № 1: вбудоване приміщення на першо-

му поверсі адміністративного будинку управління статистики у 
старокостянтинівському районі площею 8,7 м2. Балансоутриму-
вач – Головне управління статистики у Хмельницькій області. Місцез-
находження об’єкта: Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, пров. 
Подільський, 2.

Запланована дата оцінки – 31.10.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.
� Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення для обслуговування 

машин в металевому ангарі загальною площею 180,0 м2. Балан-
соутримувач – ДП Міністерства оборони України «Українська дорожньо-
транспортна компанія «Воєнконверс-43». Місцезнаходження об’єкта: 
м. Хмельницький, вул. Гарнізонна, 16.

Запланована дата оцінки – 31.10.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.
� Назва об’єкта оцінки № 3: частина приміщення на першо-

му поверсі фойє поліклініки для дорослих загальною площею 
19,7 м2. Балансоутримувач – ДЗ «Спеціалізована медико-санітарна 
частина № 4 МОЗ України». Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька 
обл., м. Нетішин, вул. Лісова, 1.

Запланована дата оцінки – 31.10.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.
� Назва об’єкта оцінки № 4: вбудоване приміщення загальною 

площею 122,0 м2 у будівлі. Балансоутримувач – Хмельницька ди-
рекція УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта – Хмельницька 
обл., Ізяславський р-н, с. Плужне, вул. Жовтнева, 2.

Запланована дата оцінки – 31.10.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.
� Назва об’єкта оцінки № 5: частина вбудованого приміщення 

загальною площею 17,5 м2. Балансоутримувач – Дунаєвецький РВ 
УМВСУ у Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта – Хмель-
ницька обл., м. Дунаївці, вул. Спортивна, 2.

Запланована дата оцінки – 31.10.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.
� Назва об’єкта оцінки № 6: вбудоване приміщення загаль-

ною площею 20,8 м2 в одноповерховій будівлі кПП. Балансо-
утримувач – Автономний пункт спостереження. Місцезнаходження 
об’єкта – Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с. Ластівці, 
вул. Перемоги, 4.

Запланована дата оцінки – 31.10.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.
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оГоЛоШеннЯ Про нАмір ПереДАТИ ДерЖАВне мАЙно В оренДУ

 департамент з питань управління державним майном та орендних відносин, т. 200-34-39

о р е н Д а

вінницька оБласТь
оголоШення

орендодавця – рв фдму по вінницькій області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№
з/п Назва органу управління 

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, 

контактний телефон)

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Державна служба України з питань 
геодезії, картографії та кадастру

20084335, Державне науково-виробниче підприємство «Геосисте-
ма», 21027, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25, тел. (0432) 46-65-19

Нерухоме майно –нежитлові вбудовані приміщення на 
першому поверсі адміністративної будівлі (літ. Ф/Б) 

20084335.1.ЛШУУОГ010 21027, м. Вінниця, 
вул. 600-річчя, 25

58,7 358 296,00 2 роки 364 дні Розміщення офісних приміщень – 
52,1 м2, складу – 6,6 м2

2 Державна служба України з питань 
геодезії, картографії та кадастру

20084335, Державне науково-виробниче підприємство «Геосисте-
ма», 21027, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25, тел. (0432) 46-65-19

Нерухоме майно –нежитлові вбудовані приміщення 
на 3-му поверсі адміністративної будівлі (літ. Ф/Б) 

20084335.1.ЛШУУОГ010 21027, м. Вінниця, 
вул. 600-річчя, 25

70,3 412 310,00 2 роки 364 дні Розміщення офіса – 16,7 м2, 
складу – 53,6 м2

3 Державна служба України з питань 
геодезії, картографії та кадастру

20084335, Державне науково-виробниче підприємство «Геосисте-
ма», 21027, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25, тел. (0432) 46-65-19

Нерухоме майно –нежитлові вбудовані приміщення 
на 3-му поверсі адміністративної будівлі (літ. Ф/Б) 

20084335.1.ЛШУУОГ010 21027, м. Вінниця, 
вул. 600-річчя, 25

88,4 514 805,00 2 роки 364 дні Розміщення офісних приміщень – 
33,9 м2, здійснення виробничої 
діяльності – 54,5 м2

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21100, м. вінниця, вул. гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, 
факс 56-24-84, рв фдму по вінницькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і 
більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

волинська оБласТь
оголоШення

орендодавця – рв фдму по волинській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№
з/п

Назва органу управ-
ління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за не-
залежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Державна фіскальна 
служба України

39292197, Державна фіскальна служба України, МСП, 04655, 
м. Київ-53, Львівська пл., 8, тел. (044) 272-51-59

Частина приміщення службово-
виробничої будівлі

38516786.12.РЕЦВТТ001 44350, Волинська обл., Любомльський р-н, 
с.Старовойтове, вул. Прикордонників, 41

39,1 166 611,00 5 років Розміщення громадського 
туалету

2 Державна фіскальна 
служба України

39292197, Державна фіскальна служба України, МСП, 04655, 
м. Київ-53, Львівська пл., 8, тел. (044) 272-51-59

Частина приміщення будинку паса-
жирського відділу пропуску

38516786.12.АААККГ683 44350, Волинська обл., Любомльський р-н, с. Ста-
ровойтове, вул. Прикордонників, 18

7,7 32 811,00 5 років Розміщення громадського 
туалету

3 Міністерство інфра-
структури України

20134234, Волинська дирекція УДППЗ «Укрпошта», м. Луцьк, 
вул. Кривий Вал, 19, тел. (0332) 72-23-12

Частина приміщення центру обслу-
говування споживачів

21560045.300.АААЖЕЛ570 45100, Волинська обл., м. Рожище, вул. Незалеж-
ності, 60а

11,2 34 294,00 1 рік Надання юридичних послуг

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, волинська обл., м. луцьк, київський майдан, 9, 
кімн. 833, рв фдму по волинській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше 
заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

дніПроПеТровська оБласТь
оголоШення

орендодавця – рв фдму по дніпропетровській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№
з/п

Назва органу 
управління

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, 

контактний телефон)

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за не-
залежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України 

37664469, Державний вищий навчальний заклад «Криво-
різький національний університет», м. Кривий Ріг, вул. ХХІІ 
Партз’їзду, 11, тел. (056) 409-06-06

Нежитлові вбудовані при-
міщення

37664469.1.РШШМВД256 м. Кривий Ріг, пл. Визволення, 2 68,08 256 943,00 2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж 
товарів підакцизної групи 

2 Міністерство інфра-
структури України

25533424, Дніпропетровський регіональний структурний 
підрозділ ДП «Обслуговування повітряного руху України», 
м. Дніпропетровськ, Аеропорт ЦА, тел. (056) 375-80-14 

Частина кабельної каналізації 
електрозв’язку

19477064.5.СШФШЕЛ1097 м. Дніпропетровськ, Аеропорт ЦА, 
вул. Аеропортівська-Яснополянська

3 887,0 
пог. м

47 797,00 2 роки 11 місяців Розміщення оператора телекомунікацій, який 
надає послуги з доступу до мережі Інтернет

3 Міністерство освіти 
і науки України

37664469, ДВНЗ «КНУ», м. Кривий Ріг, вул. ХХІІ Партз’їзду, 
11, (056) 409-06-06

Частина нежитлового вбудова-
ного приміщення

37664469.1.РШШМВД257 м. Кривий Ріг, просп. Карла Маркса, 64 20,0 60 354,00 2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж то-
варів підакцизної групи, у навчальному закладі

4 Міністерство освіти 
і науки України

02070772, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будів-
ництва та архітектури», м. Дніпропетровськ, вул. Чернишев-
ського, 24а, тел. (056) 745-23-72

Частина нежитлового вбудова-
ного приміщення

Інформація відсутня м. Дніпропетровськ, вул. Чернишев-
ського, 24а

14,6 158 435,00 2 роки 11 місяців Розміщення ксерокопіювальної техніки для 
надання послуг із ксерокопіювання документів 
та фоторобіт

� Назва об’єкта оцінки № 7: вбудовані приміщення загальною 
площею 37,7 м2. Балансоутримувач – Хмельницька дирекція УДППЗ 
«Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., Новоу-
шицький р-н, с. Вільховець, вул. Ковальчука, 89.

Запланована дата оцінки – 31.10.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.
� Назва об’єкта оцінки № 8: вбудоване приміщення площею 

13,0 м2 на першому поверсі двоповерхової будівлі. Балансо-
утримувач – Хмельницька дирекція УДППЗ «Укрпошта». Місцезнахо-
дження об’єкта: Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Западинці, 
вул. Леніна, 26а.

Запланована дата оцінки – 31.10.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.
� Назва об’єкта оцінки № 9: вбудовані приміщення загальною 

площею 42,0 м2. Балансоутримувач – Хмельницька дирекція УДППЗ 
«Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., Кам’янець-
Подільський р-н, с. Кульчіївці, вул. Центральна, 2.

Запланована дата оцінки – 31.10.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.
� Назва об’єкта оцінки № 10: вбудоване приміщення площею 

14,6 м2 в одноповерховій будівлі відділення зв’язку. Балансоутри-
мувач: Хмельницька дирекція УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження 
об’єкта: Хмельницька обл., Городоцький р-н, с. Куманів, вул. Цен-
тральна, 83.

Запланована дата оцінки – 31.10.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.
� Назва об’єкта оцінки № 11: частина вбудованого приміщення 

загальною площею 78,0 м2. Балансоутримувач – Хмельницька ди-
рекція УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька 
обл., Славутський р-н, с. Ганнопіль, вул. Одухи.

Запланована дата оцінки – 31.10.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.
� Назва об’єкта оцінки № 12: вбудоване приміщення площею 

35,3 м2 в одноповерховій будівлі відділення зв’язку. Балансоутри-
мувач – Хмельницька дирекція УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходжен-
ня об’єкта: Хмельницька обл., Летичівський р-н, с. Новокостянтинів, 
вул. Поштова, 6/1.

Запланована дата оцінки – 31.10.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.
� Назва об’єкта оцінки № 13: вбудоване приміщення загальною 

площею 10,2 м2. Балансоутримувач – Хмельницька дирекція УДППЗ 
«Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., Білогір-
ський р-н, с. Семенів, вул. Центральна, 12.

Запланована дата оцінки – 31.10.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.
� Назва об’єкта оцінки № 14: вбудоване приміщення загальною 

площею 21,5 м2. Балансоутримувач – Хмельницька дирекція УДППЗ 
«Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., Городоць-
кий р-н, с. Нове Поріччя, вул. Центральна, 18а.

Запланована дата оцінки – 31.10.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.
� Назва об’єкта оцінки № 15: частина вбудованих приміщень 

загальною площею 25,4 м2 в одноповерховій будівлі пошти. Ба-
лансоутримувач – Хмельницька дирекція УДППЗ «Укрпошта». Місцез-
находження об’єкта: Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Серед-
инці, вул. Леніна, 99а.

Запланована дата оцінки – 31.10.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну до-

кументацію 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, затвер-
дженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270); копія установчого доку-
мента претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які пра-
цюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та 
підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде 
додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та 
підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, 

а також копії кваліфікаційних документів оцінювачів; копія сертифіката 
суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом держав-
ного 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 не-
залежної 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 кон-
верті 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 ви-
конання робіт з оцінки об’єктів нерухомого майна не перевищує 5 днів.

конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування інфор-
мації о 10.00 у рв фдму по хмельницькій області за адресою: 
м. хмельницький, вул. соборна, 75.

Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ 
по Хмельницькій області за вказаною вище адресою за чотири робо-
чих дні до дати проведення конкурсу (включно). Телефон для довідок 
(0382) 79-56-16.

м. київ
інформація

рв фдму по м. києву про оголошення конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

� 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення догово-
ру оренди.

№
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2 

Адреса об’єкта 
оцінки

Балансоутримувач Орієнтовна 
дата оцінки

1 Частина нежитло-
вого приміщення

5,0 м. Київ, просп. На-
уки, 36

Національний університет 
харчових технологій

31.10.15

2 Частина нежитло-
вого приміщення

1,0 м. Київ, вул. Велика 
Китаївська, 92/98

Національний університет 
харчових технологій

31.10.15

3 Нежитлове при-
міщення

19,3 м. Київ, вул. Виш-
городська, 21

Інститут державного управ-
ління у сфері цивільного 
захисту університету цивіль-
ного захисту України

31.10.15

4 Частина нежитло-
вого приміщення

6,0 м. Київ, 
вул. Б. Грінченка, 1

ДП «Спецагро» 31.10.15

5 Нежитлове при-
міщення

44,43 м. Київ, вул. Мель-
никова, 63

Національне видавництво 
дитячої літератури «Веселка»

31.10.15

� 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження до-
говору оренди.

№
з/п

Назва об’єкту 
оцінки

Пло-
ща, м2 Адреса об’єкта оцінки Балансоутримувач Дата 

оцінки
1 Нежитлове 

приміщення
49,0 м. Київ, Харківське 

шосе, 15
Київський механіко-технологічний 
коледж

30.11.15

2 Нежитлове 
приміщення

428,8 м. Київ, пл. Спор-
тивна, 1

ДП «Палац спорту» 31.10.15

3 Нежитлове 
приміщення

257,36 м. Київ, вул. В. Геть-
мана, 3

ДП виробничого об’єднання «Ки-
ївприлад»

30.09.15

4 Нежитлове 
приміщення

17,3 м. Київ, просп. Кома-
рова, 1

Національний авіаційний уні-
верситет

31.10.15

5 Нежитлове 
приміщення

200,0 м. Київ, вул. Сими-
ренка, 1

Національний авіаційний уні-
верситет

30.11.15

6 Нежитлове 
приміщення

100,0 м. Київ, вул. Б. Хмель-
ницького, 8/16

Українське Національне інформа-
ційне агентство «Укрінформ»

30.11.15

Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по м. Києву кон-
курсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та під-
твердних документів. До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі (за встановленою формою); копія установ-
чого 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 оцін-
ки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особисти-
ми підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого 
претенденту Фондом державного майна України; інформація про пре-
тендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його 
досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, 
які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з 
незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон-
верті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кальку-
ляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання 
робіт, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному 

конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. 
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, який відбудеться 4 грудня 2015 р.».

конкурс відбудеться 4 грудня 2015 р. об 11.00 у рв фдму по 
м. києву за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для до-
відок 281-00-32.

Документи приймаються до 12.30 30 листопада 2015 р. за адресою: 
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-32.

фДму повіДомляє

28 вересня 2015 року у Фонді державного майна України 
відбулося засідання постійної конкурсної комісії з проведення 
конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання дер-
жавного сектору економіки на заміщення вакантної посади го-
лови правління ПАТ «Білоцерківський завод гумових технічних 
виробів». Переможцем конкурсного відбору на заміщення 
вакантної посади голови правління ПаТ «Білоцерківський 
завод гумових технічних виробів» визнано кліщара владис-
лава леонідовича.

регіональне відділення фонду державного 
майна україни по м. києву

оголоШуЄ конкурс 

на заміщення вакантної посади головного спеціаліста 
відділу організаційного забезпечення 

та роботи з засобами масової інформації
Вимоги до кандидатів: громадянство України; повна вища 

освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-квалі-
фікаційним рівнем спеціаліста, магістра; стаж роботи за фахом 
на державній службі не менш як рік, в інших сферах управлін-
ня – не менш як 3 роки; знання основних принципів роботи на 
комп’ютері.

Згідно з чинним порядком заміщення посад державних 
службовців конкурсанти складають іспит на знання Конституції 
України, законів України «Про державну службу», «Про запобі-
гання корупції».

Для участі в конкурсі подаються: заява про участь у конкур-
сі; особова картка П-2ДС; автобіографія; копія паспорта; копії 
документів про освіту; дві фотокартки розміром 3 х 4 см; декла-
рація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за минулий рік; медична довідка про стан здоров’я 
(форма № 133/0).

документи подаються за адресою: м. київ, бульв. Шев-
ченка, 50г, упродовж одного місяця з дня опублікування 
оголошення про конкурс.

Додаткові відомості про умови конкурсу можна отримати за 
телефоном 281-00-40.
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Продовження таблиці

№ 
з/п

Назва органу  
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,  

контактний телефон)

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за не-
залежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

5 Міністерство освіти 
і науки України 

02541355, Західно-Донбаський професійний ліцей, м. Пав-
доград, вул. Промислова, 11, тел. (05632) 3-03-45

Частини даху 02541355.1.ЮПЕЖЖН005 м. Павлоград, вул. Дніпровська, 571 22,5 200 561,00 2 роки 11 місяців Розміщення оператора телекомунікацій, який 
надає послуги з рухомого зв’язку, провайдера 
телекомунікацій, який надає послуги з доступу 
до мережі Інтернет

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

донецька оБласТь
оголоШення 

орендодавця – рв фдму по донецькій області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство енергетики та ву-
гільної промисловості України

34032208, ДП «Шахтоуправління Південнодонбаське № 1», 85670, 
Донецька обл., м. Вугледар, вул. Магістральна, 4, тел. (0622) 
343-81-42 

Нежитлові вбудовані приміщення 
першого поверху адміністратив-
ної будівлі 

34032208.1. УЮИХЮЕ614 Донецька обл., м. Вугледар, 
вул. Шахтарська, 16а 

103,7 106 156,00  
станом на 31.08.2015

2 роки 360 днів Розміщення торговельного 
об’єкта з продажу промислових 
товарів, що були у використанні 

2 Міністерство соціальної політи-
ки України

35498822, Державна освітня установа «Інститут підвищення квалі-
фікації та перепідготовки кадрів», 84313, Донецька обл., м. Крама-
торськ, бульв. Машинобудівників, 32, тел. (0626) 41-63-13 

Нежитлові вбудовані приміщення 
учбового корпусу 

35498822.1. ЯРХСЖП492 Донецька обл., м. Краматорськ, 
бульв. Машинобудівників, 32

451,2 951 387,00  
станом на 31.08.2015

2 роки 360 днів Розміщення приватного закладу 

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61024, м. харків, вул. гуданова, 18, рв фдму по доне-
цькій 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». За додатковою інформацією слід звертатися 
за тел. (057) 704-17-36.

ЗаПоріЗька оБласТь
оголоШення 

орендодавця – рв фдму по Запорізькій області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу 
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за не-
залежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство 
освіти і науки 
України

05402565, Запорізька державна інженерна академія, 69006, м. Запоріжжя, 
просп. Леніна, 226 тел. (061) 227-12-57

Частина нежитлового приміщення № 31 першого по-
верху будівлі літ. А-5

05402565.1.ТМЯВЖЮ009 м.Запоріжжя, вул. До-
бролюбова, 10

2,0 7 579,00 2 роки 364 дні Розміщення банкомата

2 Міністерство 
освіти і науки 
України

00193588, Запорізький металургійний коледж Запорізької державної 
інженерної академії (05402565), 69091, м. Запоріжжя, вул. Немировича-
Данченка, 71, тел. (061) 224-05-65

Нежитлові приміщення № 63, № 92, № 93, № 94, 
№ 97 та частина приміщення № 98 площею 108,0 м2 
цокольного поверху учбового корпусу № 1 (літ. А-4) 

05402565.3.ТМЯВЖЮ025 м. Запоріжжя, 
вул. Немировича-Дан-
ченка/Гастелло, 71/46

214,2 433 090,00 2 роки 364 дні Розміщення їдальні, що не здій-
снює продаж товарів підакцизної 
групи, у навчальному закладі

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

кіровоградська оБласТь
оголоШення 

орендодавця – рв фдму по кіровоградській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява

№ 
з/п

Назва органу  
управління 

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Державна фіскальна 
служба України 

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

Нежитлові 
приміщення 

38516786.183.АААДЕД757 Кіровоградська обл., м. До-
линська, вул. Соборності 
України, 60

251,8 971 582,00 2 роки 11 місяців Розміщення кафе, що не здійснює 
продаж товарів підакцизної групи

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 25009, м. кіровоград, вул. глинки, 2, рв фдму по кіровоградській 
області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавцем 
буде оголошено конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

львівська оБласТь
оголоШення 

орендодавця – рв фдму по львівській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява

№ 
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий номер 
майна

місцезнахо-
дження

загальна 
площа, м2

вартість майна за не-
залежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство інфра-
структури України

33073442, ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицько-
го», 79000, м. Львів, вул. Любінська, 168, тел. (032) 229-82-16 

Нежитлові вбудовані приміщення на першому поверсі нового аеровокзалу 
ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького» 

33073442.1.БИКУГЧ487 м. Львів, вул. Лю-
бінська, 168

4,0 83 300,00  
станом на 31.08.2015

1 рік Розміщення каси з про-
дажу авіаперевезень

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. львів, вул. січових стрільців, 3, рв фдму по львівській 
області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендо-
давець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

миколаївська оБласТь
оголоШення 

орендодавця – рв фдму по миколаївській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява

№ 
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

02125444, Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського, 
54030, м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24, тел. (0512) 37-88-38

Нежитлове приміщення першого 
поверху навчального корпусу № 5

02066753.1.ЦЮЕТНМ018 м. Миколаїв, пл. Ко-
мунарів, 1

8,6 18 100,00 2 роки 364 дні Для розміщення ксерокса та продажу 
канцелярських товарів 

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «відомості приватизації» за адресою: м. миколаїв, вул. чкалова, 20, 6-й 
поверх, кімн. 37-38, рв фдму по миколаївській області та факсом (0512) 47-51-70. За додатковою інформацією слід звертатися за тел.: (0512) 47-89-82, 47-04-18. Заяви подаються в окремому конверті з на-
писом «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».

сумська оБласТь
оголоШення 

орендодавця – рв фдму по сумській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за не-
залежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство інфраструкту-
ри України

22981300, Сумська дирекція УДППЗ «Укрпошта», 40003, м. Суми, 
пл. Привокзальна, 5, тел. (0542) 77-52-49

Нежитлові приміщення 21560045.1900.АААЖЕИ079 Сумська обл., смт Велика Писарівка, 
вул. Грайворонська, 11

42,9 30 470,00  
станом на 30.09.2015

1 рік Розміщення торговельного об’єкта з 
продажу непродовольчих товарів

2 Міністерство інфраструкту-
ри України

22981300, Сумська дирекція УДППЗ «Укрпошта», 40003, м. Суми, 
пл. Привокзальна, 5, тел. (0542) 77-52-49

Нежитлові приміщення 21560045.1900.ОГЦШНШ027 Сумська обл., смт Липова Долина, 
вул. Крупської, 2

29,2 36 660,00  
станом на 30.09.2015

1 рік Розміщення офісних приміщень

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 об-
ласті. 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 орендода-
вець 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)

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Державне агентство 
водних ресурсів України

38481146, Цюрупинське міжрайонне управління водного господарства, 75101, Херсонська 
обл., м. Цюрупинськ, вул. Гвардійська, 190, тел. (05542) 4-58-14

Частина будівлі ремонтно-механічної 
майстерні та складські приміщення

01034707.5ФННМЯЕ002;
01034707.5ФННМЯЕ004

м. Херсон, вул. Блю-
хера, 60

1 056,7;
307,2

– 2 роки 11 місяців Розміщення складських 
приміщень

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’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу  
управління 

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

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

найменування реєстровий номер 
майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально можливий 

строк оренди мета використання

1 Міністерство вну-
трішніх справ України 

23846366, Управління Державної автомобільної інспекції УМВС України в Хмель-
ницькій області, 29008, м. Хмельницький, пров. Коцюбинського, 35/2, тел.: 
(03822) 2-21-59, 9-24-97 

Вбудоване приміщення на пер-
шому поверсі адмінбудівлі

23846366.1.МТЛЕМА003 29000, м. Хмельницький, 
вул. Західно-Окружна, 11/1

16,6 39 840,00 2 роки 11 місяців Розміщення офіса 

2 Міністерство вну-
трішніх справ України 

08676234, Хмельницький міський відділ УМВС України в Хмельницькій області, 
29000, м. Хмельницький, вул. Пушкіна, 15, тел. (0382) 69-22-66

Частина вбудованого приміщен-
ня фойє на першому поверсі 
адміністративного будинку 

08676234.1.СОТББГ058 29000, м. Хмельницький, 
вул. Пушкіна,15 

4,0 13 200,00 2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з 
продажу продовольчих товарів, крім 
товарів підакцизної групи 

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

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 фдму

№ 
з/п

Регіональне відділення Балансоутримувач Інформація щодо потенційного об’єкта оренди

Назва Контактний телефон відпо-
відального співробітника

Код  
за ЄДРПОУ Назва Назва Місцезнаходження Пропозиції щодо  

використання Характеристика Площа, м2

харківська оБласТь

1 РВ ФДМУ по Хар-
ківській області

(057) 704-07-36 Попова В. І.,  
(057) 705-18-59  
Романенко З. І.

240253 АТЗТ Харківський ордена «Знак Поша-
ни» машинобудівний завод «Червоний 
жовтень» (перейменовано в ПАТ «Завод 
«Червоний Жовтень»)

Частина приміщень будівлі їдальні м. Харків, вул. Червоножовтне-
ва, 75/77

Розміщення закладу громад-
ського харчування

Основні та допоміжні площі у 2-поверховій  
будівлі, наявні комунікації

214,5

2 РВ ФДМУ по Хар-
ківській області

(057) 704-07-36 Попова В. І.,  
(057) 705-18-59  
Романенко З. І.

240253 АТЗТ Харківський ордена «Знак Поша-
ни» машинобудівний завод «Червоний 
жовтень» (перейменовано в ПАТ «Завод 
«Червоний жовтень»)

Павільйон м. Харків, вул. Червоножовтне-
ва, 75/77

Розміщення торговельного 
об’єкта, складського при-
міщення

Прибудоване приміщення до будівлі їдальні, 
наявні комунікації

44,1

3 РВ ФДМУ по Хар-
ківській області

(057) 704-07-36 Попова В. І.,  
(057) 705-18-59  
Романенко З. І.

275122 ЗАТ «Солоницівський комбінат меблевих 
деталей»

Частина будівлі магазину Харківська обл., Дергачівський 
р-н, смт Солоницівка, вул. За-
водська, 1

Розміщення торговельного 
об’єкта, складського при-
міщення

Частина одноповерхової цегляної будівлі,  
наявні комунікації

393,6

4 РВ ФДМУ по Хар-
ківській області

(057) 704-07-36 Попова В. І.,  
(057) 705-18-59  
Романенко З. І.

293628 ЗАТ «Харківський плитковий завод»  
(ПАТ «Харківський плитковий завод»)

Будівля дитячого садка № 129 з підвалом (літ. Б-2) м. Харків, бульв. Івана Кар-
кача, 24

Розміщення дитячого закладу Одноповерхова цегляна будівля, наявні  
комунікації

911,5

5 РВ ФДМУ по Хар-
ківській області

(057) 704-07-36 Попова В. І.,  
(057) 705-18-59  
Романенко З. І.

373215 ВАТ «Куп’янський цукровий комбінат» Будівля магазину Харківська обл., Дворічанський 
р-н, c. Тавільжанка, вул. Пере-
моги, 27а

Розміщення торговельного 
об’єкта, складського при-
міщення

Одноповерхова нежитлова будівля, тривалий 
час не використовувалася

42,6

черкаська оБласТь
оголоШення 

орендодавця – рв фдму по черкаській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

02125622, Черкаський національний університет ім. Б. Хмель-
ницького, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 81, тел. (0472) 35-44-63

Частина приміщень колишнього 
санаторію-профілакторію «Едем»

02125622.76.К ШСССЛ006 м. Черкаси, 
вул. Хрещатик, 53

1 122,7 4 564 800,00 2 роки 364 дні Розміщення суб’єкта господарювання, що діє на основі приватної 
власності і провадить господарську діяльність з медичної практики 

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. черкаси, бульв. Шевченка, 205, кімн. 307, рв фдму по черкась-
кій 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».

чернівецька оБласТь
оголоШення 

орендодавця – рв фдму по чернівецькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява

№ 
з/п

Назва органу  
управління 

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

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

найменування реєстровий 
номер майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Державна фіскальна 
служба України

Державна фіскальна служба України, у користуванні (оперативному управлінні) Чернівецької 
митниці ДФС, код за ЄДРПОУ користувача 39465937, 58000, м. Чернівці, вул. Руська, 248м, 
тел. (0372) 55-38-97

Нежитлове приміщення (1-20) пер-
шого поверху будівлі КПП (літ. А)

– Чернівецька обл., Глибоцький р-н, 
с. Тереблече, вул. Головна, 2к

10,3 53 826,00 2 роки 364 дні Розміщення брокерської контори 
(надання послуг митного брокера)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. чернівці, вул. л. кобилиці, 21а, рв фдму по чернівецькій облас-
ті, контактний телефон 55-42-35. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 
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».

інФормАЦіЯ реГіонАЛЬнИХ ВіДДіЛенЬ ФДмУ

одеська оБласТь
інформація 

рв фдму по одеській області про проведення  
конкурсу на право укладення договору  
оренди нерухомого державного майна

Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області проводить кон-
курс на право укладення договору оренди нерухомого державного май-
на, яке обліковується на балансі Одеської митниці Державної фіскальної 
служби, орган управління – Державна фіскальна служба України.

� Назва об’єкта оренди: асфальтоване покриття (контрольно-
п р о п у с к н и й  м а й д а н ) ,  і н в .  № 1 0 3 3 2 1 8 0 ,  р е є с т р о в и й 
№ 38721632.14.ааажал667, загальною площею 30,0 м2.

Місцезнаходження об’єкта оренди: Одеська обл., Білгород-Дніст-
ров ський р-н, с. Старокозаче, 37-й км автошляху Білгород-Дніст-
ровськ – Каушани, пп «Старокозаче».

Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою – 95 693,00 грн 
(дев’яносто п’ять тисяч шістсот дев’яносто три грн 00 коп.) без ПДВ.

стартова орендна плата за базовий місяць оренди – вересень 
2015 р. становить 3 263,13 грн (три тисячі двісті шістдесят три 
грн 13 коп.) без Пдв.

Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за ви-

користання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою; 
мета використання: розміщення офіса – контейнера брокерської контори; 
строк оренди – 2 роки 11 місяців; своєчасне і в повному обсязі внесення 
орендної плати до державного бюджету та балансоутримувачу (щомі-
сяця до 12 числа місяця, наступного за звітним, з урахуванням індексу 
інфляції), надання орендарем копій платіжних документів орендодавцю; 
належне утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призна-
ченням; забезпечення збереження орендованого майна, запобігання 
його пошкодженню і псуванню, здійснення заходів протипожежної без-
пеки; страхування об’єкта оренди протягом 15 днів з моменту укладення 
договору оренди на суму, не меншу, ніж його вартість за звітом про не-
залежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному 
чинним законодавством; постійно поновлювати договір страхування та-
ким чином, щоб увесь строк оренди майно було застраховане; укладення 
з балансоутримувачем договору на утримання орендованого майна та 
надання комунальних послуг орендарю витрат зі сплати податку на зем-
лю протягом 15 робочих днів з дати укладення договору; зобов’язання 
орендаря у разі припинення або розірвання договору повернути об’єкт 
оренди балансоутримувачу у належному стані, не гіршому, ніж на момент 
передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та 
відшкодувати балансоутримувачу збитки у разі погіршення стану або 
втрати (повної або часткової) об’єкта оренди з вини орендаря; у разі при-
пинення або розірвання договору оренди поліпшення майна, здійснені 
орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від майна 
не завдаючи йому шкоди, є власністю орендаря, а поліпшення майна, 
здійснені орендарем за рахунок власних коштів, як з дозволу, так і без 
дозволу орендодавця, які неможливо відокремити від майна без запо-
діяння йому шкоди, є державною власністю і компенсації не підлягають; 
заборона суборенди та приватизації; компенсація переможцем конкурсу 
витрат на здійснення звіту про незалежну оцінку об’єкта оренди, яка була 
підставою для визначення стартової орендної плати, протягом 10 днів з 
моменту повідомлення про переможця конкурсу; переможець конкурсу 
зобов’язаний підписати договір оренди з орендодавцем протягом 5 ро-
бочих днів з моменту його отримання, а у разі його відмови від укладення 
договору оренди (протягом 5 робочих днів) договір оренди укладається 
з учасником конкурсу, який останній відмовився від надання пропозицій 
щодо орендної плати, але погодився укласти договір оренди з урахуван-
ням своєї останньої пропозиції орендної плати.

Основним критерієм визначення переможцем є найбільший роз-
мір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання ін-
ших умов конкурсу.

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі ма-
теріали:

заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації 
про конкурс; відомості про претендента: пропозиції щодо виконання 
умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно яко-
го вноситься претендентом в день проведення конкурсу; інформація 
про засоби зв’язку з ним;

відомості про претендента для юридичної особи: документи, що по-
свідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нота-
ріусом копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту 
про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і креди-

торської заборгованості за останній звітний період; довідку від претенден-
та про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;

відомості про претендента для фізичної особи: копію документа, 
що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; заві-
рену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного 
реєстру фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію 
декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фі-
зичної особи – платника єдиного податку.

Пропозиції претендентів мають відповідати умовам конкурсу, зазна-
ченим в інформації про конкурс, та чинному законодавству.

Пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) та інші 
матеріали претендентів подаються до регіонального відділення у кон-
вертах з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента.

Заяви на участь у конкурсі з матеріалами приймаються з дати опу-
блікування інформації за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 
15, 11-й поверх, кімн. 1113, щодня з 9.00 до 16.00, по п’ятницях та пе-
редсвяткових днях – з 9.00 до 15.00.

Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів (заяв про 
оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають вимогам 
конкурсу) – не більш ніж за три робочих дні до дати проведення кон-
курсу до 16.00.

Допущені для участі в конкурсі претенденти або уповноважені особи 
претендентів подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної 
плати за перший/базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому 
конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників 
конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної 
плати завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.

конкурс буде проведено о 10.00 на 21-й календарний день 
після опублікування цієї інформації в газеті «відомості прива-
тизації» у рв фдму по одеській області за адресою: м. одеса, 
вул. велика арнаутська, 15, 5-й поверх, кімн. 503.

Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем 
його розташування.

Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Одеській 
області за тел.: 731-40-59, 731-50-38.

м. київ
інформація 

рв фдму по м. києву про проведення конкурсу 
з використанням відкритості пропонування розміру  

орендної плати за принципом аукціону  
на право оренди державного майна

� Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нежитлове 
приміщення площею 30,7 м2 на шостому поверсі будівлі (реє-
стровий номер 36282830.1.дТжШцг001), що перебуває на ба-
лансі Державного концерну «Ядерне паливо», за адресою: м. Київ, 
вул. Хрещатик, 34.

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцін-
ку на 31.03.2015 становить 725 200,00 грн. без урахування ПДВ.

Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство 
енергетики та вугільної промисловості України.

У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні 
індекси інфляції.

Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – вересень 2015 року 

становить 12 783,83 грн. без урахування Пдв; мета використання: 
розміщення офісного приміщення (орендна ставка 18 %); найбільший 
запропонований розмір місячної орендної плати за використання за-
значеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є по-
чатковою орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди 
відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди; 
строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди 
та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; за-
безпечувати збереження орендованого майна, запобігати його по-
шкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому 
санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати 
орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент пе-
редачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, 
здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем 
конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди ви-
трат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовнику оцінки 
(за наявності підтвердних документів); на підтвердження зобов’язання 
і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен спла-
тити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної 
плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за 
місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця з моменту під-
писання договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню 
в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; 

укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про 
відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендовано-
го майна та надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця 
після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на 
суму, не меншу, ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за зві-
том про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю 
копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового 
платежу; на момент укладення договору оренди переможець конкурсу 
зобов’язаний надати узгоджений висновок балансоутримувача – Дер-
жавного концерну «Ядерне паливо» та орендаря щодо стану майна; 
переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту до-
говору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі 
свого боку проект договору оренди.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування 
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначаєть-
ся переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасни-
ка конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 1 % 
початкової плати торгів.

Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна 
плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов кон-
курсу.

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі ма-
теріали:

заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов кон-
курсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вно-
ситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію 
про засоби зв’язку з ним; відомості про претендента:

для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження 
представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установ-
чих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові 
результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської 
заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що 
стосовно нього не порушено справу про банкрутство;

для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або на-
лежним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію 
виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію декла-
рації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної 
особи – платника єдиного податку;

додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають 

відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та 
чинному законодавству України.

Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 робочих 
дні до дати проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (кімн. 107) 
за адресою: 01032, м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву, 
в конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника 
конкурсу (для фізичних осіб за наявності), із зазначенням назви учасни-
ка конкурсу та об’єкта оренди (адреса, площа, балансоутримувач).

Допущені для участі в конкурсі учасники конкурсу або уповноважені 
особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру 
орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому 
конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників 
конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної 
плати завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.

конкурс буде проведено о 15.30 на 21-й календарний день піс-
ля дати опублікування цієї інформації за адресою: м. київ, бульв. 
Шевченка, 50г, рв фдму по м. києву (кімн. 102).

Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем 
його розташування.

Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання до-
говорів оренди державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. 
(044) 281-00-21.

ПіДСУмКИ
інформація 

рв фдму по сумській області про підсумки конкурсу  
на право оренди нерухомого державного майна

Переможцем конкурсу на право оренди нерухомого державного 
майна – нежитлового приміщення площею 6,1 м2 на першому поверсі 
будівлі службового-оперативного блоку з боксом для поглибленого 
огляду митного поста «Бачівськ» за адресою: Сумська обл., Глухівський 
р-н, траса Кіпті-Глухів-Бачівськ, 242-й км + 516 м, МАПП «Бачівськ», 
що перебуває на балансі Державної фіскальної служби України, в опе-
ративному управлінні (користуванні) Сумської митниці ДФС та належить 
до сфери управління Державної фіскальної служби України, визнано 
юридичну особу – ТОВ «МАКОТРЕЙДІНГ».

оГоЛоШеннЯ Про ПроВеДеннЯ КонКУрСіВ нА ПрАВо оренДИ мАЙнА

⇒
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№ 
з/п

Регіональне відділення Балансоутримувач Інформація щодо потенційного об’єкта оренди

Назва Контактний телефон відпо-
відального співробітника

Код  
за ЄДРПОУ Назва Назва Місцезнаходження Пропозиції щодо  

використання Характеристика Площа, м2

6 РВ ФДМУ по Хар-
ківській області

(057) 704-07-36 Попова В. І.,  
(057) 705-18-59  
Романенко З. І.

373215 ВАТ «Куп’янський цукровий комбінат» Нежитлова будівля буфету (Топольський бурякопункт) Харківська обл., Дворічанський 
р-н, c. Тополі, вул. Привок-
зальна, 15

Розміщення буфету, розміщення 
торговельного об’єкта

Одноповерхова нежитлова будівля, тривалий 
час не використовувалася

32,4

7 РВ ФДМУ по Хар-
ківській області

(057) 704-07-36 Попова В. І.,  
(057) 705-18-59  
Романенко З. І.

381930 ВАТ «Богодухівський хлібозавод» (пе-
рейменовано в ПрАТ «Богодухівський 
хлібозавод «АПІ-ПЛЮС»; перетворено в 
ТОВ «Богодухівський хлібозавод «АПІ-
ПЛЮС»)

Нежитлова будівля газорозподільного пункту (ГРП) з трубами 
газопроводу низького тиску та підводом газу до пічок та котлів

Харківська обл., Богодухівський 
р-н, м. Богодухів, вул. Шев-
ченка, 1

Розміщення газорозподільчо-
го пункту

Одноповерхова нежитлова будівля, обладнана 
трубами газопроводу низького тиску та підво-
дом газу до пічок та котлів

47,6

8 РВ ФДМУ по Хар-
ківській області

(057) 704-07-36 Попова В. І.,  
(057) 705-18-59  
Романенко З. І.

381930 ВАТ «Богодухівський хлібозавод» (пе-
рейменовано в ПрАТ «Богодухівський 
хлібозавод «АПІ-ПЛЮС»; перетворено в 
ТОВ «Богодухівський хлібозавод «АПІ-
ПЛЮС»)

Нежитлова будівля електропідстанції (ЗТП-275) Харківська обл., Богодухівський 
р-н, м. Богодухів, вул. Шев-
ченка, 1

Розміщення електропідстанції Одноповерхова нежитлова будівля, наявні 
комунікації

84,5

9 РВ ФДМУ по Хар-
ківській області

(057) 704-07-36 Попова В. І.,  
(057) 705-18-59  
Романенко З. І.

387051 КСП «Ягідне» (реформовано у СТОВ 
«ЯГІДНЕ», ЄДРПОУ 30739291)

Нежитлова будівля магазину (рік вводу – 1968) Харківська обл., Куп’янський 
р-н, c. Миколаївка, вул. Миру, 
9

Розміщення торговельного 
об’єкта, складського при-
міщення

Одноповерхова нежитлова будівля, тривалий 
час не використовувалася

66,0

10 РВ ФДМУ по Хар-
ківській області

(057) 704-07-36 Попова В. І.,  
(057) 705-18-59  
Романенко З. І.

387097 ВАТ «Ульяновське» (перереєстровано в 
ПАТ «Ульяновське»)

Будівля кооперативної лавки Харківська обл., Богодухівський 
р-н, c-ще Іванівка, вул. При-
їзжа, 6

Розміщення торговельного 
об’єкта, складського при-
міщення

Одноповерхова нежитлова будівля, тривалий 
час не використовувалася

48,3

11 РВ ФДМУ по Хар-
ківській області

(057) 704-07-36 Попова В. І.,  
(057) 705-18-59  
Романенко З. І.

387140 ВАТ «Ананьївське» Будівля лазні (Костянтинівське відділення) Харківська обл., Краснокут-
ський р-н, смт Костянтинівка, 
вул. Чапаєва, 67

Розміщення лазні Одноповерхова нежитлова будівля, тривалий 
час не використовувалася

66,0

12 РВ ФДМУ по Хар-
ківській області

(057) 704-07-36 Попова В. І.,  
(057) 705-18-59  
Романенко З. І.

412406 ВАТ Агрофірма «Глобівська» (перетворе-
но у ТОВ «Агрофірма «Глобівська»)

Лазньо-пральний комбінат (рік вводу – 1987) Харківська обл., Красно-
кутський р-н, c. Городнє, 
вул. Центральна, 4

Розміщення лазні, пральні Одноповерхова нежитлова будівля, тривалий 
час не використовувалася

391,4

13 РВ ФДМУ по Хар-
ківській області

(057) 704-07-36 Попова В. І.,  
(057) 705-18-59  
Романенко З. І.

412406 ВАТ Агрофірма «Глобівська» (перетворе-
но у ТОВ «Агрофірма «Глобівська»)

Котельня з лазнею Харківська обл., Красно-
кутський р-н, c. Городнє, 
вул. Центральна, 5а

Котельня, лазня Одноповерхова нежитлова будівля, тривалий 
час не використовувалася

251,7

14 РВ ФДМУ по Хар-
ківській області

(057) 704-07-36 Попова В. І.,  
(057) 705-18-59  
Романенко З. І.

412406 ВАТ Агрофірма «Глобівська» (перетворе-
но у товариство з додатковою відпові-
дальністю «Агрофірма «Глобівська»)

Гараж Харківська обл., Красно-
кутський р-н, c. Городнє, 
вул. Центральна, 5б

Розміщення гаража, складського 
приміщення

Одноповерхова нежитлова будівля, тривалий 
час не використовувалася

76,9

15 РВ ФДМУ по Хар-
ківській області

(057) 704-07-36 Попова В. І.,  
(057) 705-18-59  
Романенко З. І.

412441 ВАТ «Московський» Нежитлова будівля лазні (на 10 місць, рік введення в експлу-
атацію – 1982)

Харківська обл., Куп’янський 
р-н, c. Грушівка, вул. Война-
ральського, 2

Розміщення лазні Одноповерхова нежитлова будівля, тривалий 
час не використовувалася

210,5

16 РВ ФДМУ по Хар-
ківській області

(057) 704-07-36 Попова В. 
І; (057) 705-18-59 Рома-

ненко З. І.

486356 ВАТ «Кегичівка» Контора-магазин Харківська обл., Зміївський р-н, 
c-ще Першотравневе,  
пл. Центральна, 3

Розміщення об’єктів торгівлі, 
офіса, складських приміщень

Одноповерхова нежитлова будівля, наявні 
комунікації

102,78

17 РВ ФДМУ по Хар-
ківській області

(057) 704-07-36 Попова В. І.,  
(057) 705-18-59  
Романенко З. І.

486770 ВАТ «Племінний завод «Червоний веле-
тень» (перейменовано в ПАТ «Племінний 
завод «Червоний велетень»)

Частина нежитлової будівлі торгового центру Харківська обл., Зміївський р-н, 
c-ще Першотравневе,  
пл. Центральна, 3

Розміщення закладу гро-
мадського харчування: кафе, 
їдальня; розміщення офісних 
приміщень

Приміщення 2-го поверху двоповерхової  
будівлі, наявні комунікації

592,2

18 РВ ФДМУ по Хар-
ківській області

(057) 704-07-36 Попова В. І.,  
(057) 705-18-59  
Романенко З. І.

486770 ВАТ «Племінний завод «Червоний веле-
тень» (перейменовано в ПАТ «Племінний 
завод «Червоний велетень»)

Частина приіщень нежитлової будівлі колишнього 
2-поверхового готелю 

Харківська обл., Зміївський 
р-н, c-ще Першотравневе, пл. 
Центральна, 3а

Розміщення готелю, офісних 
приміщень

Приміщення 2-го поверху двоповерхової  
будівлі, наявні комунікації

251,6

19 РВ ФДМУ по Хар-
ківській області

(057) 704-07-36 Попова В. І.,  
(057) 705-18-59  
Романенко З. І.

851198 ВАТ «Племінний завод ім. 20-річчя Жов-
тня» (перереєстровано в ПАТ «Племінний 
завод ім. 20-річчя Жовтня»)

Будівля клубу Харківська обл., Сахновщин-
ський р-н, c. Жовтень, вул. По-
штова, 10

Розміщення культурно-
розважального центру

Одноповерхова нежитлова будівля, наявні 
комунікації

218,4

20 РВ ФДМУ по Хар-
ківській області

(057) 704-07-36 Попова В. І.,  
(057) 705-18-59  
Романенко З. І.

851198 ВАТ «Племінний завод ім. 20-річчя Жов-
тня» (перереєстровано в ПАТ «Племінний 
завод ім. 20-річчя Жовтня»)

Будівля магазину Харківська обл., Сахнов-
щинський р-н, c. Жовтень, 
вул. Центральна, 7

Розміщення об’єктів торгівлі, 
складських приміщень

Одноповерхова нежитлова будівля, наявні 
комунікації

84,27

21 РВ ФДМУ по Хар-
ківській області

(057) 704-07-36 Попова В. І.,  
(057) 705-18-59  
Романенко З. І.

852950 КСП «Птахофабрика «Зоря» Частина нежитлової будівлі АТС з вбудованими адміністратив-
ними приміщеннями 

Харківська обл., Харківський 
р-н, c. Хроли, вул. Червоноар-
мійська, 15

Розміщення офісних приміщень Частина приміщень з окремим входом  
на першому поверсі 2-повехової цегляної  
будівлі, наявні комунікації

259,55

22 РВ ФДМУ по Хар-
ківській області

(057) 704-07-36 Попова В. І.,  
(057) 705-18-59  
Романенко З. І.

852996 КСП «Рассвет» Будівля їдальні з майном Харківська обл., Харківський 
р-н, c. Тернова, вул. Радян-
ська, 2в

Розміщення закладу (їдальня, 
кафе)

Одноповерхова нежитлова будівля, наявні 
комунікації

144,9

23 РВ ФДМУ по Хар-
ківській області

(057) 704-07-36 Попова В. І.,  
(057) 705-18-59  
Романенко З. І.

853004 ВАТ «Введенське» Будівля магазину Харківська обл., Чугуївський 
р-н, c-ще Чапаєва, вул. Ро-
ганська, 3

Розміщення торговельного 
об’єкта

Одноповерхова нежитлова будівля, наявні 
комунікації

51,1

24 РВ ФДМУ по Хар-
ківській області

(057) 704-07-36 Попова В. І.,  
(057) 705-18-59  
Романенко З. І.

853010 ВАТ «Куп’янське» Будівля їдальні (рік введення в експлуатацію – 1984) Харківська обл., м. Куп’янськ, 
вул. Ювілейна, 72

Розміщення закладу громад-
ського харчування

Одноповерхова нежитлова будівля, наявні 
комунікації

419,0

25 РВ ФДМУ по Хар-
ківській області

(057) 704-07-36 Попова В. І.,  
(057) 705-18-59  
Романенко З. І.

853027 КСП «Вишнівське» Магазин Харківська обл., Куп’янський 
р-н, c. Вишнівка, вул. Цен-
тральна, 103

Розміщення торговельного 
об’єкта

Одноповерхова нежитлова будівля, наявні 
комунікації

159,8

26 РВ ФДМУ по Хар-
ківській області

(057) 704-07-36 Попова В. І.,  
(057) 705-18-59  
Романенко З. І.

857491 ВАТ «Харківська овочева фабрика» 
(колишнє КСП «Харківська овочева 
фабрика»)

Нежиле приміщення (ларьок торговельний) Харківська обл., Барвінків-
ський р-н, c. Червона Зоря, 
вул. Ставкова, 1

Розміщення торговельного 
об’єкта

Одноповерхова нежитлова будівля. Інформація 
щодо наявності комунікацій відсутня

26,5

27 РВ ФДМУ по Хар-
ківській області

(057) 704-07-36 Попова В. І.,  
(057) 705-18-59  
Романенко З. І.

1268420 ТОВ фірма «Автосервіс» Приміщення їдальні Харківська обл., Куп’янський 
р-н, с/р Курилівська (за  
межами населенного пункту)

Розміщення закладу громад-
ського харчування

Нежитлові приміщення на 2-му поверсі в дво-
поверховій будівлі, наявні комунікації

181,4

28 РВ ФДМУ по Хар-
ківській області

(057) 704-07-36 Попова В. І.,  
(057) 705-18-59  
Романенко З. І.

1268420 ТОВ фірма «Автосервіс» Теплиця Харківська обл., Куп’янський 
р-н, с/р Курилівська (за  
межами населенного пункту)

Розміщення теплиці Нежитлова одноповерхова будівля літ. М, ко-
мунікації відсутні 

244,9

29 РВ ФДМУ по Хар-
ківській області

(057) 704-07-36 Попова В. І.;  
(057) 705-18-59  
Романенко З. І.

1268420 ТОВ фірма «Автосервіс» Побутові приміщення (автоколона № 1) Харківська обл., Куп’янський 
р-н, с/р Курилівська (за  
межами населенного пункту)

Розміщення складських примі-
щень, офісних приміщень

Нежитлові приміщення, наявні комунікації 185,3

30 РВ ФДМУ по Хар-
ківській області

(057) 704-07-36 Попова В. І.,  
(057) 705-18-59  
Романенко З. І.

1270478 ВАТ «Харківський домобудівельний ком-
бінат № 1» (ПАТ «Харківський домобуді-
вельний комбінат № 1»)

Нежитлові приміщення колишньої їдальні № 900 (1-й поверх: 
№ 25, 26, 32, 33, 52 –80; 2-й поверх: № 20 – 32; 3-й поверх: 
№ 19 –26)

м. Харків-106, вул. Плитко-
ва, 12

Розміщення їдальні, складських 
приміщень 

Нежитлові приміщення на 1-му, 2-му та 3-му 
поверхах в семиповерховій будівлі, наявні ко-
мунікації на території промзони

1 399,2

31 РВ ФДМУ по Хар-
ківській області

(057) 704-07-36 Попова В. І.,  
(057) 705-18-59  
Романенко З. І.

1270478 ВАТ «Харківський домобудівельний ком-
бінат № 1» (ПАТ «Харківський домобуді-
вельний комбінат № 1»)

Нежитлові приміщення колишньої їдальні № 907 (підвал: 
№ 3 – 20; 1-й поверх: № 14 – 52; 2-й поверх: № 1–19)

м. Харків, вул. Плиткова, 12 розміщення їдальні, складських 
приміщень 

Нежитлові приміщення 1-го, 2-го поверхів та 
підвалу в 5-поверховій будівлі на території 
промзони

1 256,7

32 РВ ФДМУ по Хар-
ківській області

(057) 704-07-36 Попова В. І.,  
(057) 705-18-59  
Романенко З. І.

3115353 ВАТ «Харківське автотранспортне під-
приємство 16330»

Колишнє сховище м. Харків, вул. Киргизька, 21 Розміщення складських при-
міщень

Нежитлові приміщення колишнього сховища, 
наявні комунікації

198,3

33 РВ ФДМУ по Хар-
ківській області

(057) 704-07-36 Попова В. І.,  
(057) 705-18-59  
Романенко З. І.

3118914 ЗАТ «Харківське АТП-16358» Вбудовані нежитлові приміщення цокольного поверху № І; 1; 
1а; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 17а; 18; 20; 21; № Іа; 2; 3; 3а; 
4; 5; 6; 7; 9; № ІІ; ІV; 22; 23; 23а; 23б в літ. «А-9»

м. Харків, просп. Дзюби, 4 Розміщення торговельного 
об’єкта

Вбудовані нежитлові приміщення цокольного 
поверху 9-поверхового житлового будинку, на-
явні комунікації

45,3

34 РВ ФДМУ по Хар-
ківській області

(057) 704-07-36 Попова В. І.,  
(057) 705-18-59  
Романенко З. І.

5461326 ВАТ «Харківське АТП 16360» (АТВТ 
«Весотра-Харків», перейменовано в ПАТ 
«Весотра-Харків»)

Буфет Харківська обл., Харківський 
р-н, смт Пісочин, вул. Автомо-
більна, 8б

Розміщення закладів громад-
ського харчування: їдальні, кафе

Приміщення, прибудоване до нежитлової 
будівлі їдальні, з двірним прорізом в суміжній 
стіні, наявні комунікації

43,2

35 РВ ФДМУ по Хар-
ківській області

(057) 704-07-36 Попова В. І.,  
(057) 705-18-59  
Романенко З. І.

5461326 ВАТ «Харківське АТП 16360» (АТВТ 
«Весотра-Харків», перейменовано в ПАТ 
«Весотра-Харків»)

Їдальня Харківська обл., Харківський 
р-н, смт Пісочин, вул. Автомо-
більна, 8в

Розміщення закладів громад-
ського харчування: їдальні, кафе

Приміщення, прибудоване до нежитлової 
будівлі буфету, з двірним прорізом в суміжній 
стіні, наявні комунікації

54,0

36 РВ ФДМУ по Хар-
ківській області

(057) 704-07-36 Попова В. І.,  
(057) 705-18-59  
Романенко З. І.

5762269 ВАТ «Турбоатом» Нежитлова будівля промтоварного магазину № 21 м. Харків, пров. Осипенка, 12 Розміщення торговельного 
об’єкта

Окремо розташована нежилова будівля, наявні 
комунікації

91,0

37 РВ ФДМУ по Хар-
ківській області

(057) 704-07-36 Попова В. І.,  
(057) 705-18-59  
Романенко З. І.

5762269 ВАТ «Турбоатом» Підвальне приміщення головного корпусу (колишні сховища) 
№ 77580, 77601 

м. Харків, просп. Москов-
ський, 199

Розміщення складських при-
міщень

Підвальне приміщення головного корпусу ВАТ 
«Турбоатом», наявні комунікації

75,0

38 РВ ФДМУ по Хар-
ківській області

(057) 704-07-36 Попова В. І.,  
(057) 705-18-59  
Романенко З. І.

5762269 ВАТ «Турбоатом» Підвальне приміщення ливарного цеху (колишнє сховище) 
№ 77603

м. Харків, просп. Москов-
ський, 199

Розміщення складських при-
міщень

Підвальне приміщення ливарного цеху ВАТ 
«Турбоатом», наявні комунікації

75,0

39 РВ ФДМУ по Хар-
ківській області

(057) 704-07-36 Попова В. І.,  
(057) 705-18-59  
Романенко З. І.

5762269 ВАТ «Турбоатом» Підвальне приміщення адмінкорпусу: склади та навчальний 
пункт (колишнє сховище) № 77604

м. Харків, просп. Москов-
ський, 199

Розміщення складських при-
міщень

Підвальне приміщення адміністратівного кор-
пусу: склади та учбовий пункт (колишнє схови-
ще № 77604), наявні комунікації

50,0

40 РВ ФДМУ по Хар-
ківській області

(057) 704-07-36 Попова В. І.,  
(057) 705-18-59  
Романенко З. І.

24476291 Підприємство побутового обслугову-
вання населення «Лозівський технічний 
центр «Берізка»

Нежитлова будівля (колишнє телеательє) Харківська обл., Кегичівський 
р-н, смт Кегичівка,  
вул. Миру, 27

Розміщення торговельного 
об’єкта

Одноповерхова нежитлова будівля, наявні 
комунікації

192,3


