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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

ПіДЛЯГАЮТЬ ПрИВАТИЗАЦіЇ ШЛЯХом ПроДАЖУ 
нА АУКЦіоні 

Перелік  
об’єктів державної власності групи а, що підлягають  

приватизації шляхом продажу на аукціоні 
(затверджений наказом ФДМУ від 17.11.2015 № 1726)

жиТомирська оБласТь
Окреме індивідуально визначене майно – будівлі та споруди авто-

заправної станції контейнерного типу № 3 у складі: будівля з силовим 
пультом управління (літ. А) площею 9,0 м2, автозаправний блок-пункт 
(літ. Б) площею 7,4 м2, автозаправний блок-пункт (літ. В) площею 7,4 м2, 
автозаправний блок-пункт (літ. Г) площею 7,5 м2, уборна (літ. У) площею 
3,5 м2, під’їзна площадка з зовнішнім освітленням (літ. №1) площею 
420,0 м2 (разом із земельною ділянкою) за адресою: 13610, Житомир-
ська обл., Ружинський р-н, с. Вчорайше, вул. Радянська, 70.

ПіДЛЯГАЮТЬ ПрИВАТИЗАЦіЇ ШЛЯХом ПроДАЖУ 
нА АУКЦіоні ЗА меТоДом ЗнИЖеннЯ ЦінИ

Перелік  
об’єктів державної власності групи а, що підлягають 

приватизації шляхом продажу на аукціоні  
за методом зниження ціни 

(затверджений наказом ФДМУ від 17.11.2015 № 1723)

регіональне відділення фдму  
по львівській області 

Єдиний майновий комплекс – структурний підрозділ – цех по пе-
реробці деревини та виготовленню тарної заготовки державного під-
приємства Української державної компанії по реструктуризації підпри-
ємств вугільної промисловості «Укрвуглереструктуризація» за адресою: 
80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Бічна Промислова, 35.

кіровоградська оБласТь
інформацIя  

про продаж за конкурсом з відкритістю пропонування  
ціни за принципом аукціону єдиного майнового  

комплексу державного підприємства «спеціальне 
конструкторсько-технологічне бюро «калькулятор» 

Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного підприєм-
ства «Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро «Калькулятор».

Код за ЄДРПОУ 13752995.
Місцезнаходження об’єкта: 27500, Кіровоградська обл., м. Світло-

водськ, вул. Обсерваторна, 3г.
Види діяльності: виконання науково-дослідних робіт, дослідно-

конструкторські роботи в галузях розробки виробів зі скловолокна, 
радіаторів і котлів центрального опалення, товарів народного спо-
живання.

Відомості про об’єкт: до складу єдиного майнового комплексу вхо-
дять: окремо розташована двоповерхова будівля з одноповерховою 
прибудовою загальною площею приміщень 1 744,1 м2; обладнання, 
устаткування (станки, верстати, стелажі, кульмани тощо) – 132 од. та 
інше майно. 

Відомості про земельну ділянку: у постійному користуванні пере-
буває земельна ділянка площею 2 884,57 м2 за цільовим призначен-
ням – обслуговування виробничої будівлі.

Кількість та склад робочих місць: станом на 30.09.2015 кількість 
робочих місць за штатним розписом 10 осіб (начальник – 1, заступник 
начальника – 1, головний бухгалтер – 1, начальник виробництва – 1, 
енергетик – 1, комірник – 1, слюсар – 2, пайщик – 1, маркувальник – 1), 
фактична чисельність працюючих – 5 осіб (енергетик – 1, головний бух-
галтер – 1, начальник виробництва – 1, слюсар – 1, пайщик – 1).

Основні показники діяльності підприємства. 
Станом на 30.09.2015: дебіторська заборгованість – 34,8 тис. 

грн, кредиторська заборгованість – 0,0 тис. грн; чистий збиток – 
6,4 тис. грн. 

Баланс активів і пасивів: 2012 рік – 19,1 тис. грн, 2013 рік – 352,4 
тис. грн, 2014 рік – 318,4 тис. грн. 

Обсяг виробленої продукції станом на 30.09.2015 – 129,4 тис. грн.
Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне 

середовище не здійснюються.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 543 866,00 грн, ПДВ – 

108 773,20 грн. 
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 652 639,20 грн.
Умови продажу: 
збереження основних видів діяльності підприємства, а саме: ви-

конання науково-дослідних робіт, дослідно-конструкторські роботи в 
галузях розробки виробів із скловолокна, радіаторів і котлів централь-
ного опалення, товарів народного споживання та інших протягом п’яти 
років з дати укладення договору купівлі-продажу; збереження кількості 
робочих місць, що була на момент укладення договору купівлі- продажу; 
недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи покупця 
протягом 6 місяців від дня переходу до нього права власності (за винят-
ком звільнень на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю 
України (КЗпПУ), або вчинення працівником дій, за які законодавством 
передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 
41 КЗпПУ); недопущення появи простроченої кредиторської заборгова-
ності, у тому числі з виплати заробітної плати; погашення кредиторської 
заборгованості підприємства, що виникла на дату підписання договору 
купівлі-продажу, протягом 6 місяців з дня підписання договору купівлі-
продажу; забезпечення створення безпечних, нешкідливих умов праці 
та дотримання санітарних норм, правил протипожежної безпеки згідно 
з чинним законодавством України; забезпечення соціальних гарантій 
працівникам згідно з вимогами трудового законодавства; забезпе-
чення утримання прилеглої території у належному санітарному стані; 
забезпечення дотримання вимог природоохоронного законодавства; 

питання землекористування вирішується покупцем після укладення 
договору купівлі-продажу в установленому законодавством порядку; 
покупець зобов’язаний надавати РВ ФДМУ по Кіровоградській області 
необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов 
договору купівлі-продажу та не перешкоджати у здійсненні контролю 
за виконанням умов договору купівлі-продажу; подальше відчуження 
об’єкта приватизації та/або передача його в заставу до повного ви-
конання зобов’язань за договором купівлі-продажу здійснюється ви-
ключно за згодою РВ ФДМУ по Кіровоградській області, яка надаєть-
ся відповідно до порядку, встановленого Фондом державного майна 
України, та законодавства України із збереженням для нового власника 
зобов’язань покупця за договором купівлі-продажу, які не виконані на 
момент відчуження. 

Бажаючі взяти участь в конкурсі подають до державних органів 
приватизації за місцезнаходженням об’єкта, що підлягає приватиза-
ції, такі документи:

а) заяву про приватизацію в порядку та за формою, що встановлені 
наказом Фонду державного майна України від 02.04.2012 № 437;

б) бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування післяпривати-
заційного розвитку об’єкта, який повинен включати: найменування і міс-
цезнаходження об’єкта, відомості про учасника конкурсу, зобов’язання 
щодо виконання умов конкурсу;

в) конкурсну пропозицію ціни (у запечатаному непрозорому кон-
верті).

Бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування післяприватиза-
ційного розвитку об’єкта може містити додаткові зобов’язання учасника 
конкурсу щодо подальшої експлуатації об’єкта.

Засоби платежу – грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час 

розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 
№ 37184500900021, код 13747462, ГУДКСУ у Кiровоградськiй областi, 
МФО 823016, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровоградській області.

Грошові кошти у розмірі 65 263,92 грн, що становить 10 % від по-
чаткової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37312002000547; ГУДКСУ 
у Кiровоградськiй областi, МФО 823016, код 13747462, одержувач – 
РВ ФДМУ по Кіровограській області.

конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукці-
ону відбудеться 17 грудня 2015 року о 10.00 за адресою: 25009, 
м. кіровоград, вул. глинки, 2, рв фдму по кіровоградській об-
ласті.

Кінцевий термін приймання заяв – 9 грудня 2015 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за його місцезнаходженям, в ро-

бочі дні отримати додаткову інформацію в РВ ФДМУ по Кіровоград-
ській області за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 
706, тел. 33-25-79.

Служба з організації та проведення конкурсу: РВ ФДМУ по Кіро-
воградській області за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, 
кімн. 706, тел. 33-25-79.

миколаївська оБласТь
інформація  

про продаж на аукціоні об’єкта  
державної власності

Назва об’єкта: комплекс нежитлових будівель загальною площею 
966,7 м2.

Місцезнаходження об’єкта: 55200, Миколаївська обл., м. Перво-
майськ, вул. Червонофлотська, 76а.

Балансоутримувач: Головне управління статистики у Миколаїв-
ській області. 

Відомості про об’єкт: комплекс нежитлових будівель у складі: нежит-
лові вбудовані приміщення двоповерхової будівлі з підвалом літ. «А-2» 
загальною площею 933,3 м2, рік будівництва – 1964; будівля котельні 
літ. «Б-1» загальною площею 23,7 м2, рік будівництва – 1968; будівля 
вбиральні літ. «Т-1» загальною площею 5,3 м2, рік будівництва – 1968; 
будівлі вбиральні літ. «У-1» загальною площею 4,4 м2, рік будівництва – 
1986. Частина приміщень першого поверху площею 28,8 м2 та підвалу 
площею 191,1 м2 перебувають в оренді строком до 19.03.2018. Об’єкт 
у незадовільному технічному стані, розташований на околиці міста, має 
обмежену громадську транспортну доступність. Земельна ділянка під 
об’єктом приватизації площею 0,1825 га перебуває у постійному ко-
ристуванні Головного управління статистики у Миколаївській області 
згідно з Державним актом на право постійного користування земель-
ною ділянкою для обслуговування адміністративної будівлі. Кадастро-
вий номер земельної ділянки 4810400000:10:006:0016.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 525 600,00 грн. 
Початкова ціна без урахування ПДВ – 438 000,00 грн, ПДВ – 

87 600,00 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає поку-

пець. 
Грошові кошти в розмірі 52 560,00 грн, що становить 10 % від почат-

кової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318006000049, 
одержувач – РВ ФДМУ по Миколаївській області, код 20917284, банк 
одержувача – ГУДКСУ у Миколаївській області, МФО 826013.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час 
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 
№ 37184003000049, одержувач – РВ ФДМУ по Миколаївській облас-
ті, код 20917284, банк одержувача – ГУДКСУ у Миколаївській області, 
МФО 826013.

аукціон буде проведено 18.12.2015 об 11.00 за адресою: 
м. миколаїв, вул. чкалова, 20 в конференц-залі рв фдму по 
миколаївській області.

Кінцевий термін приймання заяв – три дні до початку аукціону. Заяви 
приймаються в робочі дні з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 17.00 
та подаються уповноваженою особою підприємства особисто.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його роз-
ташування.

Служба з організації та проведення аукціону: РВ ФДМУ по Мико-
лаївській області, адреса: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, 
кімн. 22, тел. (0512) 47-04-11.
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одеська оБласТь
інформація 

про продаж на аукціоні об’єкта  
державної власності 

1. Назва об’єкта: будівля зерноскладу № 2 загальною площею 
984,7 м2.

Адреса об’єкта: вул. Спортивна, 4б, смт Любашівка, Одеська обл., 
66502.

Балансоутримувач: ПрАТ «Любашівський елеватор», код за ЄД-
РПОУ 955153. 

Адреса балансоутримувача: 66502, Одеська обл., смт Любашівка, 
вул. Спортивна, 4а.

Інформація про об’єкт: окремо розташована кам’яна одноповерхо-
ва будівля, що складається з одного приміщення загальною площею 
984,7 м2, висота приміщення – 3,3 м. Будівля розташована на території 
підприємства, окремого виїзду (в’їзду) з території підприємства не-
має. Рік введення в експлуатацію – 1947. Об’єкт не використовується, 
стан задовільний, забезпечено енергопостачанням. Земельна ділянка 
окремо не виділена.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 3 741 860,00 грн, 
ПДВ – 748 372,00 грн. 

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 4 490 232,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 449 023,20 грн, що становить 10 % від по-

чаткової 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. 

2. Назва об’єкта: будівлі та споруди колишньої лазні у складі: 
нежитлова будівля площею 171,3 м2 (літ. а), нежитлова будівля 
площею 169,2 м2 (літ. а1) та котельня площею 73,1 м2 (літ. Б).

Адреса об’єкта: вул. Радянська, 3, с. Розівка, Саратський р-н, 
Одеська обл., 68262.

Балансоутримувач: ПАТ «Южний», код за ЄДРПОУ 413417. 
Адреса балансоутримувача: 68262, Одеська обл., Саратський р-н, 

с. Розівка, вул. Радянська, 4.
Інформація про об’єкт: об’єкт – це окремо розташована основна 

кам’яна будівля (літ. А) площею 171,3 м2, до якої прибудована нежила 
прибудова (літ. А1) площею 169,2 м2 та окремо розташована однопо-
верхова кам’яна будівля (котельня, літ. Б) площею 73,1 м2. Рік будів-
ництва – 1986. Не експлуатується з 1998 року. Потребує ремонту. Зе-
мельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не виділена.

Початкова ціна без урахування ПДВ – 573 189,00 грн, ПДВ – 
114 437,80 грн.

Початкова ціна з урахуванням Пдв – 686 626,80 грн. 
Грошові кошти в розмірі 68 662,68 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. 

Умови продажу: 
подальше використання об’єкта визначає покупець; утримання 

об’єкта та прилеглої території у належному санітарно-технічному ста-
ні; питання користування земельною ділянкою під придбаним об’єктом 
вирішуватиметься покупцем самостійно після укладення договору 
купівлі-продажу об’єкта згідно з чинним законодавством. 

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

аукціон відбудеться 18 грудня 2015 року об 11.00 за адресою: 
м. одеса, вул. велика арнаутська, 15, 11-й поверх, каб. 1115.

Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 14 грудня 
2015 року до 16.00.

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

Приймання заяв в робочі дні з 10.00 до 16.00, у п’ятницю – 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.

ТерноПільська оБласТь
інформація 

про продаж на аукціоні об’єкта  
державної власності

Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – колишнє 
протирадіаційне сховище загальною площею 574,9 м2 у складі: Г-Пд-1 
вхід в підвал (23,7 м2), ІІ тамбур (4,8 м2), ІІІ приміщення (323,1 м2), ІV 
умивальник (8,4 м2), V туалет (10,9 м2), VI туалет (10,5 м2), VII уми-
вальник (8,1 м2), VIII приміщення (14,7 м2), ІХ приміщення (14,3 м2), 
Х кладова (1,7 м2), ХІ кладова (31,7 м2), ХІІ коридор (3,8 м2), ХІІІ при-
міщення (1,6 м2), ХІV сходи (2,9 м2), ХV коридор (2,3 м2), ХVI ел. щи-
това (14,0 м2), XVII коридор (5,2 м2), XVIII дизельна (30,3 м2), ХІХ пункт 

інформація  
про роботу фонду державного майна україни та хід виконання 

державної програми приватизації у січні – жовтні 2015 року

Основним завданням Фонду державного майна України (далі – 
Фонд) у 2015 році є підготовка та реалізація заходів, спрямованих на 
проведення масштабної прозорої приватизації державної власності 
відповідно до напрямів реформ, визначених Стратегією сталого роз-
витку «Україна – 2020», Коаліційною Угодою депутатських фракцій та 
Програмою діяльності Кабінету Міністрів України.

З цією метою Фондом здійснюється системна робота з удоскона-
лення та оновлення приватизаційного законодавства шляхом внесення 
комплексних змін до базового та спеціального законодавства з питань 
приватизації, які дадуть змогу спростити приватизаційні процедури, 
підвищити рівень їх прозорості, зняти зайві обмеження.

Так, у Верховній Раді України перебуває розроблений Фондом та 
схвалений Урядом проект Закону України «Про внесення змін до дея-
ких законів України» (реєстраційний номер 2319а від 09.07.2015). За-
значеним законопроектом, зокрема, пропонується виключити норму 
про обов’язковий продаж на фондових біржах пакетів акцій у розмірі 
5 – 10 % статутного капіталу акціонерного товариства (АТ) до прове-
дення конкурсу, розширити коло об’єктів приватизації, до підготовки 
до продажу яких можуть залучатися радники, не допускати до привати-
зації в якості покупців юридичних та фізичних осіб з держав, які визнані 
Верховною Радою України державою-агресором. На засіданні Верхо-
вної Ради України 9 жовтня 2015 року відбувся розгляд та обговорен-
ня законопроекту. Прийняття рішення має відбутися на найближчому 
засіданні парламенту.

Кабінет Міністрів України розпорядженням від 23 вересня 2015 року 
№ 1028-р затвердив перелік інвестиційно привабливих об’єктів до про-
дажу, в процесі приватизації яких можуть бути залучені радники.

Для спрощення механізму приватизації об’єктів незавершеного 
будівництва та забезпечення прозорості приватизації цих об’єктів 
Фондом підготовлено проект Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України з питань приватизації та державної 
реєстрації прав на об’єкти незавершеного будівництва». Законопро-
ектом, зокрема, передбачено скасування вимоги щодо обов’язкового 
продажу об’єктів під розбирання разом із земельними ділянками. До-
опрацьований з урахуванням рішення Урядового комітету з питань 
економічного розвитку та європейської інтеграції та схвалений Кабі-
нетом Міністрів України проект закону подано на розгляд Верховної 
Ради України, який зареєстровано 09.11.2015 за № 3431.

Усі законодавчі зміни, які розробляються на сьогодні Фондом, ма-
ють забезпечити виконання у повному обсязі завдань Коаліційної Угоди 
депутатських фракцій, Програми діяльності Кабінету Міністрів України 
та з надходження коштів до державного бюджету.

Для забезпечення надходження коштів від приватизації Урядом 
та Фондом прийнято відповідні рішення щодо суттєвого скорочен-
ня переліку об’єктів, які не підлягають приватизації, та подальшого 
продажу об’єктів, що будуть виключені із зазначеного переліку, під-
готовки об’єктів до продажу, оцінки за новими правилами та продажу 
об’єктів. 

Кабінет Міністрів України постановою від 12 травня 2015 року № 271 
«Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 році» ви-
значив перелік об’єктів державної власності, що підлягають приватизації 
у 2015 році, та перелік об’єктів державної власності, що підлягають при-
ватизації у 2015 році після їх виключення із Закону України «Про перелік 
об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації». 

На виконання зазначеної постанови та з метою організації про-
дажу об’єктів у 2015 році Фонд 19 травня 2015 року затвердив пере-

управління (14,6 м2), ХХ вхід (24,5 м2), ХХХVII приміщення (1,9 м2), 
ХХХVIIІ вихід (21,9 м2).

Адреса: вул. Ю. Опільського, 1, м. Тернопіль, Тернопільська обл., 
46001.

Балансоутримувач: ТОВ «Галія», код за ЄДРПОУ 04594901.
Відомості про об’єкт: приміщення знаходиться в центральній час-

тині міста у підвалі чотириповерхового підготовчо-розкрійного корпусу 
ТДВ «Галія». Комунікації будівлі в цілому: електропостачання – наявне, 
зруйноване; каналізаційна мережа, водопостачання, теплопостачан-
ня – від’єднані, зруйновані; газопостачання – відсутнє; телефонізація 
від’єднана; вулична мережа – тверде покриття. 

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 
484 020,00 грн, ПДВ – 96 804,00 грн. 

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 
580 824,00 грн.

Умови продажу:
покупець на власний розсуд визначає подальше використання 

об’єкта, здійснює державну реєстрацію нерухомого майна – об’єкта 
приватизації; питання користування земельною ділянкою покупець 
об’єкта вирішує самостійно відповідно до вимог чинного законодав-
ства після набуття права власності на об’єкт; подальше відчуження та 
передача в заставу об’єкта можливі лише після сплати в повному об-
сязі ціни продажу об’єкта та за умови збереження для нового власни-
ка зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за 
згодою державного органу приватизації; надавати РВ ФДМУ по Тер-
нопільській області необхідні матеріали, відомості, документи тощо 
про виконання умов договору купівлі-продажу та не перешкоджати у 
здійсненні контролю за виконанням договору купівлі-продажу.

Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розра-

хунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться: одержувач коштів – РВ 
ФДМУ по Тернопільській області, р/р № 37187501900001, банк ГУДКСУ 
у Тернопільській області, МФО 838012, код за ЄДРПОУ 14037372.

Грошові кошти в розмірі 58 082,40 грн, що становить 10 % від по-
чаткової ціни об’єкта приватизації, вносяться: одержувач коштів: РВ 
ФДМУ по Тернопільській області, р/р № 37315011000166, банк ГУДКСУ 
у Тернопільській області, МФО 838012, код за ЄДРПОУ 14037372.

Кінцевий термін приймання заяв: за три дні до дати проведення 
аукціону.

аукціон буде проведено об 11.00 через 22 календарних дні піс-
ля опублікування цієї інформації в газеті «відомості приватизації» 
за адресою: вул. Танцорова, 11, м. Тернопіль, тел. 25-04-87. 

Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: вул. Опільського, 1, 
м. Тернопіль, Тернопільська обл.

Служба з організації та проведення аукціону: РВ ФДМУ по Терно-
пільській області, адреса: вул. Танцорова, 11, м. Тернопіль, тел. (0352) 
25-04-87.

м. київ
інформація  

про продаж на аукціоні об’єкта  
державної власності

Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею 433,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 01133, м. Київ, бульв. Лесі Українки, 

36/10.
Балансоутримувач: Державне підприємство «ЕКО» (код за ЄДРПОУ 

32309722), адреса: м. Київ, бульв. Лесі Українки, 36б.
Характеристика об’єкта: нежитлові приміщення загальною пло-

щею 433,6 м2 на першому поверсі 12-поверхового житлового будинку 
«П-подібної форми», 1967 року побудови, складається з трьох будівель: 
№ 36/10, 36Б та 36А.

Умови продажу об’єкта:
у встановлений договором купівлі-продажу строк сплатити ціну 

продажу за об’єкт приватизації; у встановлений договором купівлі-
продажу строк прийняти об’єкт приватизації; подальше призначення та 
використання об’єкта покупець визначає самостійно; покупець повинен 
здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, за-
безпечити дотримання санітарних та екологічних норм, вимог природо-
охоронного законодавства, правил пожежної безпеки згідно з чинним 
законодавством України; подальше відчуження об’єкта приватизації 
та/або передача його в заставу до повного виконання зобов’язань за 
договором купівлі-продажу здійснюється виключно за згодою Фон-
ду державного майна України, що надається відповідно до порядку, 
встановленого Фондом державного майна України та законодавством 
України, зі збереженням для нового власника зобов’язань покупця за 
договором купівлі-продажу, які не виконані на момент відчуження.

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

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 7 874 167,00 грн, 
ПДВ – 1 574 833,00 грн. 

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 9 449 000,00 грн.

лік об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу, та перелік 
об’єктів груп В, Г, які підлягають продажу (майже 100 об’єктів), а також 
визначив помісячний пооб’єктний план-графік виставлення на продаж 
об’єктів груп В, Г та затвердив помісячні графіки підготовки об’єктів 
груп В, Г до продажу в 2015 році. 

За поданням Фонду Кабінетом Міністрів України прийнято розпо-
рядження від 17 червня 2015 року № 626-р «Деякі питання приватизації 
об’єктів державної власності», яким затверджено умови приватизації 
(плани розміщення акцій об’єктів групи Г та об’єктів, що належать до 
паливно-енергетичного комплексу).

На засадах прозорості, публічності та відкритості Фондом прово-
диться інформаційна компанія щодо об’єктів, які пропонуються до про-
дажу, для залучення широкого кола інвесторів до приватизації цих укра-
їнських компаній. Презентаційна інформація про об’єкти приватизації 
оприлюднюється та регулярно оновлюється на офіційному веб-сайті 
Фонду. Для активізації продажу об’єктів змінено формат інформаційних 
оголошень на офіційному веб-сайті Фонду та в офіційних друкованих 
виданнях державних органів приватизації, а також збільшено періодич-
ність виходу газети «Відомості приватизації» (двічі на тиждень). Крім 
того, інформаційні повідомлення про продаж об’єктів розміщуються 
також на неофіційних рейтингових веб-сайтах.

З метою оптимізації структури державних активів, віднесених до 
сфери управління Фонду, відповідно до законів України «Про Фонд дер-
жавного майна України», «Про приватизацію державного майна», «Про 
управління об’єктами державної власності» наказом Фонду від 4 серпня 
2015 року № 1105 створено робочу групу з питань інвентаризації об’єктів 
державної власності, управління якими здійснює Фонд. За результатами 
аналізу, проведеного цією робочою групою, Фондом підготовлено проект 
постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у додаток 1 до 
постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 року № 271» (у 
частині доповнення 18 об’єктами). Проект направлено до Міністерства 
юстиції України для отримання правового висновку.

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 19 серпня 2015 
року № 612 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів Украї-
ни від 10 грудня 2003 року № 1891 та від 24 червня 2015 року № 525», 
якою передбачено, що початкова ціна, встановлена для об’єктів 
групи Г та паливно-енергетичного комплексу до набрання чинності 
цією постановою, підлягає перегляду з урахуванням особливостей, 
передбачених абзацом третім пункту 79 Методики оцінки майна, за-
твердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 
року № 1891. Крім того, продаж таких важливих об’єктів має здійсню-
ватися за новими правилами та стандартами приватизації, прозоро 
та вигідно для держави.

У зв’язку з призупиненням процесу приватизації великих об’єктів 
Фондом розроблено та Кабінетом Міністрів України прийнято постанову 
від 7 жовтня 2015 року № 819 «Про внесення змін до деяких актів Кабі-
нету Міністрів України з питань приватизації», якою продовжено на 2016 
рік дію постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 р. № 271 
«Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 році» 
та терміни розміщення пакетів акцій низки обленерго, ПАТ «Одеський 
припортовий завод», ПАТ «Сумихімпром», ПрАТ «Івано-Франківський 
локомотиворемонтний завод». 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 
2015 року № 612 до вдосконалення нормативно-правового регулюван-
ня оцінки об’єктів приватизації наказами Фонду припинено аукціони на 
фондовій біржі з продажу акцій ПАТ «Одеський припортовий завод» та 
ПАТ «Кам’янець-Подільськсільмаш». 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 
2015 року № 525 організовано та проведено 2 засідання робочої групи з 

Грошові кошти в розмірі 944 900,00 грн, що становить 10 % від почат-
кової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37316021000058, 
Державна казначейська служба України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 
00032945, одержувач – Фонд державного майна України. 

Призначення платежу: «10 % початкової ціни об’єкта приватиза-
ції для участі в аукціоні з продажу нежитлових приміщень загальною 
площею 433,6 м2 за адресою: 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 
36/10, без ПДВ». 

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час 
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 
№ 37183500900028, Державна казначейська служба України, МФО 
820172, код за ЄДРПОУ 00032945, одержувач – Фонд державного 
майна України. 

Аукціон проводиться відповідно до Закону України «Про приватиза-
цію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», Порядку 
продажу об’єктів малої приватизації шляхом викупу, на аукціоні (в тому 
числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за конкурсом з 
відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, затвердженого 
наказом Фонду державного майна України від 2 квітня 2012 року № 439, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 травня 2012 року за 
№ 753/21055 (зі змінами).

Заяви про участь в аукціоні подаються до Фонду державного майна 
України відповідно до Порядку подання та розгляду заяви про вклю-
чення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви про 
приватизацію щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвер-
дженого наказом Фонду державного майна України від 2 квітня 2012 
року № 437, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 травня 
2012 року за № 752/21065), зі змінами та доповненнями.

Кінцевий термін приймання заяв – 18 грудня 2015 року.
аукціон буде проведено 23 грудня 2015 року об 11.00 за адре-

сою: м. київ, вул. кутузова, 18/9, кімн. 303.
Заяви про участь в аукціоні приймаються за адресою: Фонд держав-

ного майна України, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, 7-й поверх, кімн. 721/2, 
понеділок – четвер з 9.30 до 17.00, у п’ятницю та передсвяткові дні – з 
9.30 до 15.00. Телефони для довідок: 200-33-13, 280-42-34.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його роз-
ташування.

Служба з організації та проведення аукціону: Товарна біржа «Уні-
версальна товарно-сировинна біржа», адреса: 01054, м. Київ, вул. Во-
ровського, 51, офіс 11, тел.: (044) 482-07-42, 482-07-43.

управління приватизації об'єктів груп а, д та ж, т. 280-42-49

проДаж об’єктів групи Д

ПіДЛЯГАЮТЬ ПрИВАТИЗАЦіЇ ШЛЯХом ПроДАЖУ 
нА АУКЦіоні ЗА меТоДом ЗнИЖеннЯ ЦінИ

Перелік 
об’єктів незавершеного будівництва державної власності, 

що підлягають приватизації шляхом продажу  
на аукціоні за методом зниження ціни 

(затверджений наказом ФДМУ від 17.11.2015 № 1724)

чернівецька оБласТь 
Молочно-тваринницька ферма на 200 голів великої рогатої худоби 

за адресою: Чернівецька обл., Сокирянський р-н, с. Новоолексіївка, 
вул. Б. Хмельницького, 21а.

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

проДаж об’єктів групи ж

ПіДЛЯГАЮТЬ ПрИВАТИЗАЦіЇ ШЛЯХом ПроДАЖУ 
нА АУКЦіоні ЗА меТоДом ЗнИЖеннЯ ЦінИ

Перелік 
об’єктів державної власності групи ж, що підлягають 

приватизації шляхом продажу на аукціоні  
за методом зниження ціни  

(затверджений наказом ФДМУ від 17.11.2015 № 1725)

чернівецька оБласТь 
Їдальня на 330 місць за адресою: м. Чернівці, вул. Прутська, 16б, 

що перебуває на балансі ТОВ «Машзавод» (збереження профілю ді-
яльності протягом 5 років).

питання залучення інвестиційного консультанта до підготовки до прива-
тизації та продажу пакета акцій ПАТ «Одеський припортовий завод».

Відбулося засідання тендерної комісії ПАТ «Одеський припортовий 
завод» щодо оцінки пропозицій міжнародних інвестиційних банків з 
надання послуг консультанта за результатом прозорого відбору з ви-
користанням бальної системи згідно з рекомендаціями робочої групи. 
Переможцем конкурсу з найбільшою кількістю балів став міжнародний 
інвестиційний банк UBS. 

У січні – жовтні 2015 року Фондом через фондові біржі виставлено  
80 пакетів акцій 47 АТ загальною номінальною вартістю 1,042 млрд грн. 
За підсумками торгів на фондових біржах продано 6 пакетів акцій на 
загальну суму 100,962 млн грн, серед яких три пакети акцій ПАТ «Іллі-
чівський судноремонтний завод», пакет акцій ПАТ «Війтовецьке підпри-
ємство по племінній справі в тваринництві», пакет акцій ПАТ «Фермент», 
пакет акцій ПАТ «Дніпрометробуд». 

З початку року Фондом оголошено 8 конкурсів (2 – повторно) з 
продажу пакетів акцій таких товариств: ПАТ «Агропромтехпостач», 
ПАТ «Гайворонський тепловозоремонтний завод» (повторно), ПАТ 
«Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут засобів тех-
нологічного устаткування «Велт» (повторно), ПАТ «Науково-дослідний 
інститут електромеханічних приладів», ПАТ «Український науково-
дослідний інститут технології машинобудування» та ПАТ «Закарпат-
ський завод «Електроавтоматика». Загальна початкова вартість зазна-
чених об’єктів приватизації становить 65,298 млн грн.

За результатами конкурсів з продажу пакетів акцій ПАТ «Агропром-
техпостач», ПАТ «Науково-дослідний і проектно-конструкторський ін-
ститут засобів технологічного устаткування «Велт» та ПАТ «Український 
науково-дослідний інститут технології машинобудування» укладено 
договори купівлі-продажу на загальну суму 12,117 млн грн. 

Протягом звітного періоду органами приватизації продано 84 
об’єкти державної власності, з яких 55 об’єктів групи А, 6 об’єктів 
груп В, Г, 16 об’єктів групи Д, 1 об’єкт групи Е та 6 об’єктів групи Ж; 
за угодами з органами місцевого самоврядування – 561 об’єкт_ко-
мунальної власності, з яких 559 об’єктів групи А, 1 об’єкт групи Д та 
1 об’єкт групи Ж.

На сьогодні Фонд та його регіональні відділення сконцентрували 
значні зусилля на здійснення заходів з приватизації об’єктів малої при-
ватизації. З метою залучення більшої кількості інвесторів до об’єктів 
малої приватизації на офіційному веб-сайті Фонду оприлюднено інфор-
мацію щодо 907 об’єктів груп А, Д, Ж, яка містить фото об’єктів, деталь-
ну інформацію про їх місцерозташування та інфраструктуру.

Для впровадження сучасних технологій продажу об’єктів привати-
зації державної власності на аукціонах в електронній формі Фондом 
розроблено порядок проведення в електронній формі продажу об’єктів 
малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни 
(наказ Фонду від 9 вересня 2015 року № 1325, зареєстрований в Мі-
ністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592, 
1148/27593). 

Також проведено аукціон за методом зниження ціни («голландський 
аукціон») з продажу 12,45 % акцій ПАТ «Емальхімпром» (об’єкт групи 
Е). Пакет акцій продано за 119,45 млн грн. 

За оперативними даними, з початку року від приватизації дер-
жавного майна надійшло та перераховано до загального фонду 
державного бюджету 136,870 млн грн.

У зв’язку з припиненням аукціонів на фондових біржах з продажу 
пакетів акцій ПАТ «Одеський припортовий завод», перенесенням на IV 
квартал 2015 року проведення торгів пакетами акцій об’єктів групи Г та 
паливно-енергетичного комплексу, які можуть становити інтерес для по-
тенційних інвесторів і забезпечити значні надходження до державного  
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бюджету, Фонд у поточному році очікує надходження коштів у розмірі 
близько 1 млрд грн за рахунок успішного продажу ПрАТ «Президент – 
готель» (об’єкт групи Е), а також теплоелектроцентралей. 

Зважаючи на це, Фонд надав Міністерству фінансів України прогноз 
надходження коштів від приватизації державного майна до державного 
бюджету в 2015 році. 

Для забезпечення дерегуляції та демонополізації у сфері оціночної ді-
яльності, підвищення якості оціночних послуг, посилення ролі саморегу-
лівних організацій оцінювачів створеною Фондом міжвідомчою робочою 
групою розроблено проект Закону України «Про внесення змін до зако-
нодавства про оцінку майна та професійну оціночну діяльність в Україні». 
Законопроект передбачає нові підходи до регулювання та здійснення оці-
ночної діяльності і викладає Закон України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» в новій редакції. 

На сьогодні проект закону доопрацьовується із врахуванням за-
уважень Міністерства юстиції України. 

З метою вдосконалення оцінки майна об’єктів права державної та 
комунальної власності в процесі підготовки до приватизації, форму-
вання реальної початкової вартості об’єкта приватизації Фондом під-
готовлено зміни до Методики оцінки майна, якими встановлюються 
нові правила оцінки. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про 
внесення змін до Методики оцінки майна» в установленому порядку 
подано на розгляд Уряду. Зазначений проект 28.10.2015 прийнято на 
засіданні Кабінету Міністрів України.

Системна та комплексна робота Фонду у сфері орендних відносин 
дала змогу забезпечити виконання орендарями умов договорів оренди 
державного майна, загальна кількість яких на 1 листопада 2015 року 
становить 20 526. Незважаючи на те, що значну кількість договорів 
оренди укладено стосовно державного майна, яке перебуває в зоні 
проведення антитерористичної операції та на тимчасово окупованій 

території Автономної Республіки Крим, державними органами прива-
тизації забезпечено надходження коштів до державного бюджету від 
оренди державного майна в сумі 994,510 млн грн при встановленому 
річному плановому завданні 544,00 млн грн.

У сфері корпоративного управління Фонд станом на 1 листопада 
2015 року здійснює управління корпоративними правами держави у 
365 господарських товариствах, з яких 102 господарських товариства 
мають у статутному капіталі державну частку понад 50 % (контрольний 
пакет), що становить 28 % загальної кількості господарських товариств, 
які перебувають у сфері управління Фонду.

Станом на 1 листопада 2015 року господарськими товариствами, 
що перебувають у сфері управління Фонду, на загальних зборах акціо-
нерів за результатами фінансово-господарської діяльності в 2014 році 
ухвалено рішення про нарахування дивідендів на корпоративні права 
держави обсягом 384,950 млн грн. До державного бюджету України 
перераховано 384,474 млн грн.

Виконуючи функцію розпорядника Єдиного реєстру об’єктів дер-
жавної власності (далі – Реєстр), Фонд співпрацює зі 155 суб’єктами 
управління. На сьогодні в Реєстрі обліковується майже 25 тис. юридич-
них осіб, які діють на основі державної власності, і 557 господарських 
організацій з корпоративними правами держави.

Також Фондом проводиться робота з виконання інших завдань, 
визначених Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020», схваленою 
Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5, Програмою ді-
яльності Кабінету Міністрів України, та вживаються необхідні заходи 
щодо реалізації державної політики у сфері управління та розпоря-
дження об’єктами права державної власності. 

Підготовлено Управлінням 
законодавчого та аналітичного 

забезпечення ФДМУ

конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

регіональне відділення фонду державного 
майна україни по рівненській області 

оголоШуЄ конкурс 

на заміщення вакантних посад головного спеціаліста 
сектору оцінки державного майна та провідного 

спеціаліста сектору кадрової роботи
Основні вимоги до претендентів: громадянство Украї-

ни; повна вища освіта відповідного спрямування за освітньо-
кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра; володіння держав-
ною мовою; знання основних принципів роботи на комп’ютері; 
стаж роботи; крім того, для головного спеціаліста: наявність ква-
ліфікаційного свідоцтва оцінювача за напрямом «Оцінка об’єктів 
у матеріальній формі» та досвід практичної діяльності у сфері 
оцінки – не менш як 3 роки.

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

документи приймаються протягом 30 календарних днів 
з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу 
за адресою: м. рівне, вул. 16 липня, 77.

Додаткові відомості про умови конкурсу можна отримати 
за  телефоном (0362) 62-33-18.

аПараТ фдму
інформація

про оголошення конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності

� 1. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт оренди – частина не-
житлового приміщення площею 2,0 м2 в адміністративній будівлі 
за адресою: м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, що обліковується на балансі 
Фонду державного майна України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
вул. Кутузова, 18/9, м. Київ-133, 01601; тел. (044) 200-30-33, тел./
факс (044) 254-27-08.

Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору орен-
ди.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним об-
ліком, шт.: 1.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки: 31.10.2015.
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 оцінювачів 
та свідоцтвами про включення інформації про оцінювача до Державного 
реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, виданими згідно з 
Порядком ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціноч-
ної діяльності, затвердженим наказом Фонду державного майна України 
від 10.06.2013 № 796, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 
13.06.2013 за № 937/23469; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у про-
веденні 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 подібно-
го майна; письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено 
суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна; у разі 
проведення підприємством діяльності, пов’язаної з державною таєм-
ницею, – спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної 
з державною таємницею, виданого суб’єкту оціночної діяльності (до-
пусків оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із суб’єктом 
оціночної діяльності або залучаються ним за цивільно-правовими до-
говорами), або дозволу, виданого іншому суб’єкту оціночної діяль-
ності, якого за відповідною угодою буде залучено до виконання робіт, 
пов’язаних з державною таємницею.

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної 
діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної ді-
яльності, 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 на-
прямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що 
відповідають об’єкту оцінки.

Учасникам конкурсу потрібно подати до Фонду державного майна 
України конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропо-
зиції та підтвердних документів. До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі (за встановленою формою); копія 
установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів 
оцінювачів, які працюють у штатному складі, та яких буде залучено до 

проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди 
оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведен-
ня робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені 
їхніми особистими підписами (у тому числі тих, що працюють за суміс-
ництвом); 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 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 01.12.2015.

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 на участь у кон-
курсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.

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

07.12.2015 о 15.00.

інформація
про оголошення конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності
� Найменування об’єкта оцінки: державна частка в статутно-

му капіталі спільного українсько-швейцарського підприємства 
у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Тема», що 
становить 40,0 % статутного капіталу товариства.

Назва підприємства: Спільне українсько-швейцарське підприєм-
ство у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Тема».

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 02660, вул. Колекторна, 30, 
м. Київ; тел. (044) 564-63-96.

Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу 
державної частки за грошові кошти.

Розмір статутного капіталу, тис. грн: 0,750.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком, 

шт.: основних засобів – 19; нематеріальних активів – 2.
Балансова залишкова вартість станом на 01.07.2015, тис. грн: осно-

вних засобів – 370,7; нематеріальних активів – 26,9.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки: 30.11.2015.
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 оцінювачів 
та свідоцтвами про включення інформації про оцінювача до Державного 

реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, виданими згідно 
з Порядком ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оці-
ночної діяльності, затвердженим наказом Фонду державного майна 
України від 10.06.2013 № 796 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції 
України 13.06.2013 за № 937/23469; досвіду суб’єкта оціночної діяль-
ності 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 прове-
денні оцінки подібного майна; письмової згоди оцінювачів, яких до-
датково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності до виконання 
робіт з оцінки майна; у разі проведення підприємством діяльності, 
пов’язаної з державною таємницею, – спеціального дозволу на про-
вадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, виданого 
суб’єкту оціночної діяльності (допусків оцінювачів, які перебувають у 
трудових відносинах із суб’єктом оціночної діяльності або залучаються 
ним за цивільно-правовими договорами), або дозволу, виданого ін-
шому суб’єкту оціночної діяльності, якого за відповідною угодою буде 
залучено до виконання робіт, пов’язаних з державною таємницею.

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної 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 01.12.2015.

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 на участь у кон-
курсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.

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

07.12.2015 о 15.00.

вінницька оБласТь
інформація

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

залучені до проведення землеоціночних робіт 
та незалежної оцінки об’єкта спільної власності 

територіальних громад вінницької області
� Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – модуль 

(площа основи – 590,4 м2) разом із земельною ділянкою площею 
0,0968 га, що перебуває на балансі управління спільної комуналь-
ної власності територіальних громад області. Адреса: Вінницька 
обл., Вінницький р-н, смт Стрижавка, вул. Приміська, 6. Мета прове-
дення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта прива-
тизації шляхом продажу на аукціоні разом із земельною ділянкою.

Запланована дата оцінки: 30.11.2015.
Залишкова вартість станом на 27.10.2015 – 82 447,00 грн.
Цільове призначення земельної ділянки: для розміщення та експлу-

атації будівель і споруд додаткових транспортних послуг.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до конкурсної 

комісії документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних 
документів, що містяться в конверті. До підтвердних документів 
належать:

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний 
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 
29.08.2011 № 1270); копія установчого документа претендента; копії 
кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і 
яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку 
майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки); письмові згоди 
оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення 
робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та 
підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної 
ділянки), завірені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфі-
каційних документів оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта оціночної 
діяльності, виданого претенденту ФДМУ; інформація про претендента 
(документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду 
роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які 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 в запечатаному кон-
верті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кальку-

ляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, та терміну виконання ро-
біт (строк виконання робіт не повинен перевищувати 20 календарних 
днів). Звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки подається 
до регіонального відділення після проходження в державних органах 
земельних ресурсів державної експертизи.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її 
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допуска-
ється, конкурсні документи претендентів, яких не допущено до участі 
в конкурсі, повертаються секретарем комісії за їх письмовою заявою 
після затвердження протоколу засідання комісії. Претендент має право 
відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про 
це письмово голову комісії.

конкурс відбудеться 07.12.2015 об 11.00 за адресою: м. він-
ниця, вул. гоголя, 10. Телефон для довідок 35-26-31.

Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії регіонально-
го відділення до 17.00 01.12.2015 (включно) за адресою: м. Вінниця, 
вул. Гоголя, 10.

дніПроПеТровська оБласТь
інформація

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

залучені до проведення незалежної оцінки майна
� 1. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною 

площею 36,8 м2. Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: 
м. Дніпропетровськ, вул. Миронова, 15. Мета оцінки – визначення рин-
кової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.

� 2. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною 
площею 24,9 м2. Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: 
м. Дніпропетровськ, вул. Миронова, 15. Мета оцінки – визначення рин-
кової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.

� 3. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною 
площею 421,0 м2. Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: 
м. Дніпропетровськ, вул. Миронова, 15. Мета оцінки – визначення рин-
кової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.

� 4. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого примі-
щення площею 18,5 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський дер-
жавний аграрно-економічний університет. Адреса: м. Дніпропетровськ, 
вул. Ворошилова, 25. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.

� 5. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення техніч-
ного поверху площею 7,2 м2 та частина даху площею 31,8 м2. 
Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». 

Адреса: м. Кривий Ріг, вул. ХХІІ Партз’їзду, 13. Мета оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.

� 6. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення техніч-
ного поверху площею 8,0 м2 та частина даху площею 24,0 м2. 
Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». 
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Пушкіна, 37. Мета оцінки – визначення рин-
кової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.

� 7. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 
51,7 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський регіональний центр 
професійно-технічної освіти. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Шинна, 
10а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати.

� 8. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення пло-
щею 8,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський радіоприладо-
будівний коледж. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Шмідта, 18. Мета 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати.

� 9. Назва об’єкта: частина даху площею 50,2 м2. Балансо-
утримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Мака-
рова». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Академіка Янгеля, 14. Мета 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати.

� 10. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 
250,45 м2. Балансоутримувач: ПАТ «Інтерпайп НТЗ». Адреса: м. Дні-
пропетровськ, вул. Косіора, 27к. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.

Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення 
конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і 
підтвердних документів, а саме:

заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; копію уста-
новчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оці-
нювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до про-
ведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди 
оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення 
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми 
особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, 
виданого претенденту Фондом державного майна України (копії доку-
ментів, які подаються до регіонального відділення, мають  бути завірені 
належним чином); інформація про претендента (документ, який містить 
відомості про претендента щодо досвіду його роботи, кваліфікації та 
особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному 
складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у 
тому числі подібного майна, тощо).
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Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення 
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого 
наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270 і зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 19.09.2011 за № 1096/19834.

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

Регіональне відділення буде розглядати лише такі пропозиції 
учасників конкурсу, в яких термін виконання робіт – до 5 календар-
них днів.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом 
документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності» до відділу організаційно-до ку-
мен тального забезпечення регіонального відділення за адресою: 49000, 
м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, кімн. 10 до 2 грудня 2015 р.

конкурс відбудеться у регіональному відділенні 08.12.2015 о 
10.00, телефон для довідок (056) 744-11-51.

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

� 1. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення (поз. 27, поз. 
28) загальною площею 68,6 м2 на першому поверсі службової 
будівлі митного оформлення (літ. і) на митному посту «ужгород». 
Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собра-
нецька, 224. Телефон: (0312) 64-96-00. Балансоутримувач: Державна 
фіскальна служба України та в оперативному управлінні (користуванні) 
Закарпатської митниці ДФС. Мета проведення незалежної оцінки: ви-
значення вартості для продовження договору оренди.

Правовий режим земельної ділянки: право постійного користу-
вання.

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

� 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення загальною 
площею 335,6 м2, а саме: приміщення (4-2, 4-3, 4-4) в будівлі 
літ. г площею 317,2 м2; приміщення (1-3) у будівлі літ. а площею 
7,2 м2; приміщення (3-28) у будівлі літ. в площею 11,2 м2. Місцез-
находження об’єкта: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. І. Франка-
бічна, 2. Телефони: (0231) 3-13-48, 3-83-75. Балансоутримувач: Му-
качівське міжрайонне управління водного господарства. Мета про-
ведення незалежної оцінки: визначення вартості для продовження 
договору оренди.

Правовий режим земельної ділянки: право постійного користу-
вання.

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

� 3. Назва об’єкта оцінки: двоповерхова будівля літ. а навчаль-
ного корпусу Закарпатського лісотехнічного коледжу держав-
ного вищого навчального закладу «національний лісотехнічний 
університет україни» загальною площею 1 397,2 м2. Місцезнахо-
дження об’єкта: Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Шевченка, 31. Теле-
фон (03142) 4-35-07. Балансоутримувач: Закарпатський лісотехнічний 
коледж ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України». Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для продовження 
договору оренди.

Правовий режим земельної ділянки: право постійного користу-
вання.

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

� 4. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення першого по-
верху будівлі «союздрук» літ. а поз. 8, 9, 10, 11, 12 загальною 
площею 46,5 м2 та частина приміщення поз. 13 загальною пло-
щею 9,85 м2. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Хуст, 
вул. Пирогова, 7. Телефон (03142) 61-65-80. Балансоутримувач: За-
карпатська дирекція Українського державного підприємства поштового 
зв’язку «Укрпошта». Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
вартості для укладення договору оренди.

Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня.
Орієнтовна дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 

30.11.2015.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення 

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

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної 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). До уваги приймаються пропозиції, в яких 
строк виконання робіт з оцінки об’єктів не перевищує 5 днів.

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

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті на 
кожний об’єкт окремо з описом підтвердних документів, що містяться 
в конверті. На конверті потрібно зробити помітку «На конкурс з відбо-
ру 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.

конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікування цієї 
інформації в газеті «відомості приватизації» о 10.00 у рв фдму по 
Закарпатській області за адресою: м. ужгород, вул. собранецька, 
60, каб. 303. Телефони для довідок 61-38-83.

ЗаПоріЗька оБласТь
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації
� 1. Назва об’єкта оцінки: будівля трансформаторної підстан-

ції площею 42,3 м2, інв. № 20015, літ. к, обліковується на балан-
сі ПАТ «Автотранспортне підприємство № 12362» (правонаступник 
ВАТ «Автотранспортне підприємство № 12362»). Місцезнаходжен-
ня об’єкта оцінки: 69012, м. Запоріжжя, вул. Братська, 49а. Контак-

тний телефон: ПАТ «Автотранспортне підприємство № 12362» (068)  
863-35-35. Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом 
продажу на аукціоні.

Контактні телефони: відділ реформування власності (061)  
226-07-75 (76), відділ оцінки (061) 226-07-56.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2015.
� 2. Назва об’єкта оцінки: будівля трансформаторної підстанції 

площею 35,2 м2, інв. № 10017, літ. Б2, що обліковується на балансі 
ПАТ «Автотранспортне підприємство № 12362» (правонаступник ВАТ 
«Автотранспортне підприємство № 12362»). Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: 69035, м. Запоріжжя, вул. Феросплавна, 1. Контактний теле-
фон: ПАТ «Автотранспортне підприємство № 12362» (068) 863-35-35. 
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу 
на аукціоні.

Контактні телефони: відділ реформування власності (061)  
226-07-75 (76), відділ оцінки (061) 226-07-56.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2015.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумеро-

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

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 
від 19.09.2011 № 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.

Претендентам потрібно подати конкурсну документацію в запеча-
таному конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс з від-
бору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта 
оцінки та дату проведення конкурсу) з описом підтвердних документів, 
що містяться в ньому. До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
за встановленою формою (додаток 2 до Положення); копія установчого 
документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які 
працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки 
та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких 
буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки 
майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими 
підписами, а також копії кваліфікаційних документів оцінювачів; копія 
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фон-
дом державного майна України; інформація про претендента (документ, 
який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, 
кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють 
у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної 
оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному кон-
верті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції ви-
трат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її не-
своєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Конкурсну документацію слід подавати до відділу організаційно-
документального та інформаційного забезпечення РВ ФДМУ по За-
порізькій області (кімн. 9) до 04.12.2015 (включно).

конкурс відбудеться у рв фдму по Запорізькій області 
10.12.2015 о 10.00 за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Пере-
моги, 50, кімн. 35. Телефони для довідок: (061) 226-07-53 (56).

івано-франківська оБласТь
інформація 

рв фдму по івано-франківській області про оголошення 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  

які будуть залучені до проведення незалежної  
оцінки об’єктів оренди та об’єкта приватизації

Об’єкти оренди.
� 1. частина приміщення загальною площею 8,5 м2 актового 

залу і бібліотеки гуманітарного корпусу, що перебуває на балансі 
Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, 
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57.

Запланована дата оцінки: 31.10.2015.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 

об’єкта оренди для укладення договору оренди.
�  2. гідротехнічні споруди 24 ставків загальною площею 

78,4499 га, що перебувають на балансі Державного підприємства 
«Укрриба», за адресою: Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, 
с. Марківці та 2 водопостачальні канали загальною площею 12,3 га, 
що не включені до вартості ЦМК КСП «Плесо».

Запланована дата оцінки: 31.10.2015.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 

об’єкта оренди для укладення договору оренди.
Об’єкт приватизації.
� нежитлова будівля майстерні площею 741,8 м2, місцезна-

ходження об’єкта оцінки: м. Івано-Франківськ, с. Хриплин, вул. Тис-
меницька, 2б.

Мета проведення незалежної оцінки – продаж на аукціоні.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 

(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фі-
нансових інвестицій, нематеріальних активів) – двоповерхова цегляна 
будівля площею 741,8 м2.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так/ні): ні.
Дата оцінки – 30.11.2015.
Претенденти подають до регіонального відділення конкурсну доку-

ментацію. Конкурсна документація подається у запечатаному конверті 
з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. Перелік під-
твердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:

заява про участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно 
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270); копія установчого 
документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які 
працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцін-
ки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких 
буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки 
майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими 
підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого 
претенденту Фондом державного майна України; інформація про 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); один 
конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному пе-
чаткою учасника конкурсу конверті і має містити пропозиції щодо вар-
тості виконання робіт об’єкта аукціону та відповідної калькуляції витрат, 
а також строку виконання робіт. Пропозиції щодо строку виконання 
робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях (для 
об’єктів нерухомого майна – не більше 5 днів).

Копії документів, що подаються до регіонального відділення, мають 
бути завірені належним чином.

Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ по 
Івано-Франківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати 
проведення конкурсу (включно).

конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублі-
кування цієї інформації у рв фдму по івано-франківській області 
за адресою: м. івано-франківськ, вул. василіянок, 48, телефон 
для довідок 55-31-39.

луганська оБласТь
інформація 

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

до проведення оцінки об’єктів оренди
� Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване примі-

щення одноповерхової будівлі (інв. № 1888) площею 31,43 м2. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луганська обл., Новопсковський 
р-н, с. Новорозсош, вул. Ювілейна, 2. Балансоутримувач: Луганська 
дирекція УДППЗ «Укрпошта». Мета оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта оренди для продовження договору оренди.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.11.2015.

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 в Міністерстві юстиції України 
19.09.2011 за № 1096/19834.

Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта 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; 
копія кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному 
складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту 
про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково 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 особисто-
го 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 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 сектору інформатики, 
організаційно-документального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ 
ФДМУ по Луганській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до 
оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 93404, 
Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Леніна, 32а.

Телефон для довідок (06452) 4-23-48.

миколаївська оБласТь
інформація 

рв фдму по миколаївській області про оголошення конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 

незалежної оцінки об’єктів оренди
� 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості 

для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору 
оренди.

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Пло-

ща, м2
 Адреса об’єкта 

оцінки Балансоутримувач Дата 
оцінки

1 Частина холу першого по-
верху головного навчального 
корпусу 

1,0 м. Миколаїв, 
вул. Паризької 
комуни, 9

Миколаївський 
націо нальний аграр-
ний університет 

31.10.15

2 Нежитлові приміщення тре-
тього поверху п’яти по вер хової 
адміністративної будівлі

166,8 м. Миколаїв, 
вул. Кірова, 240а

Державне Південне 
виробничо-технічне 
підприємство

30.11.15

3 Нежитлові приміщення в 
нежитловій будівлі адмі ніст-
ра тив но-побутового корпусу 
(інв. № 385), у т. ч: першого, 
другого та третього поверхів

 549,3:
445,8;
57,2;
46,3

м. Миколаїв, 
вул. Заводська, 
23/10

ДП «Миколаївський 
морський торговель-
ний порт»

30.11.15

4 Нежитлові приміщення в бу-
дівлі гаража малої механізації 
(інв. № 388) 

600,1 м. Миколаїв, 
вул. Заводська, 
23/4

ДП «Миколаївський 
морський торговель-
ний порт»

30.11.15

5 Нежитлові приміщення техніч-
ної будівлі № 2

60,0 Миколаївська 
обл., м. Перво-
майськ, Підгоро-
днянське шосе, 13

Миколаївська філія 
Концерну радіомов-
лення, радіозв’язку 
та телебачення

30.11.15

6 Приміщення № 5-13 в одно-
поверховій будівлі магазину

148,3 Миколаївська 
обл., Вознесен-
ський р-н, с. Мар-
тинівське, БОС-2, 
будівля № 11а

Філія «Одеське 
управління військової 
торгівлі «Концерну 
«Військторгсервіс»

31.10.15

� 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості 
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження дого-
вору оренди.

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Пло-

ща, м2
 Адреса об’єкта 

оцінки Балансоутримувач Дата 
оцінки

1 Спортивний зал із допо-
міжними приміщеннями 
(душові, роздягальні, 
службові приміщення)

216,5 м. Миколаїв, 
вул. Пушкінська, 73

Миколаївський ко-
ледж транспортної 
інфраструктури 
Дніпропетровсько-
го національного 
університету заліз-
ничного транспорту 
імені академіка В. 
Лазаряна

31.10.15

2 Частина холу першого 
поверху шестиповерхо-
вої будівлі навчального 
корпусу

1,0 м. Миколаїв, просп. 
Героїв Сталінграда, 9

Національний уні-
верситет кораблебу-
дування ім. Адміра-
ла Макарова 

31.10.15

3 Нежитлові приміщення 
будівлі навчального кор-
пусу та топочної 

1 387,6 м. Миколаїв, вул. По-
тьомкінська, 138а

Національний уні-
верситет кораблебу-
дування ім. Адміра-
ла Макарова

30.11.15

4 Нежитлові приміщення 
першого поверху навчаль-
ного корпусу № 2

328,9 м. Миколаїв, вул. 1-а 
Слобідська, 2

Миколаївський 
будівельний коледж 
Київського націо-
нального універси-
тету будівництва і 
архітектури 

31.10.15

5 Відкриті складські 
площі (№ ІІІ, ІV, V) (інв. 
№ 63202)

5 051,0;
400,0;
8 500,0

м. Миколаїв, вул. За-
водська, 23/17

ДП «Миколаївський 
морський торго-
вельний порт»

30.11.15

6 Нежитлове приміщення 
контрольно-перепускного 
пункту РВБ

16,5 Миколаївська обл., 
м. Вознесенськ, 
вул. Жовтневої рево-
люції, 279а; 

Миколаївські магі-
стральні електричні 
мережі

30.09.15

7 Нежитлове вбудоване 
приміщення лінійного 
поста одноповерхової 
житлової будівлі;

19,4; Миколаївська обл., 
Доманівський р-н, 
с. Маринівка;

ПАТ «Миколаїв-
обленерго»

30.11.15

нежитлове вбудоване 
приміщення лінійного 
поста одноповерхової 
житлової будівлі;

6,0; Миколаївська обл., 
Доманівський р-н, 
с. Новокантакузівка;

нежитлове прибудоване 
приміщення лінійного по-
ста колишньої одноповер-
хової житлової будівлі;

7,1; Миколаївська обл., 
Доманівський р-н, 
с. Мостове, вул. По-
льова, 1;

нежитлове вбудоване 
приміщення лінійного 
поста одноповерхової 
житлової будівлі;

10,4; Миколаївська обл., 
Арбузинський р-н, 
с. Благодатне;

нежитлове вбудоване 
приміщення лінійного по-
ста колишньої одноповер-
хової житлової будівлі

9,72 Миколаївська обл., 
Арбузинський 
р-н, ст. Кавуни, 
вул. Крупської, 21
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№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Пло-

ща, м2
 Адреса об’єкта 

оцінки Балансоутримувач Дата 
оцінки

8 нежитлове вбудоване 
приміщення лінійного 
поста одноповерхової 
житлової будівлі;

7,2; Миколаївська обл., 
Єланецький р-н, 
с. Куйбишевка, 
вул. Степова, 32;

ПАТ «Миколаїв-
обленерго»

30.11.15

нежитлове вбудоване при-
міщення лінійного поста 
колишньої одноповерхової 
житлової будівлі;

9,92; Миколаївська обл., 
Єланецький р-н, 
с. Возсіятське, 
вул. Степова, 1;

нежитлове вбудоване 
приміщення лінійного 
поста одноповерхової 
житлової будівлі;

8,8; Миколаївська обл., 
Казанківський 
р-н, с. Троїцько-
Сафонове, вул. Юві-
лейна, 1;

нежитлові вбудовані при-
міщення лінійного поста 
одноповерхової житлової 
будівлі;

46,8; Миколаївська обл., 
Казанківський р-н, 
с. Володимирівка, 
вул. Лікарняна, 42;

нежитлове вбудоване 
приміщення лінійного по-
ста колишньої одноповер-
хової житлової будівлі

15,2; Миколаївська обл., 
Братський р-н, 
с. Людмилівка, 
вул. Елеваторна, 1;

нежитлове вбудоване 
приміщення лінійного по-
ста колишньої одноповер-
хової житлової будівлі

15,2; Миколаївська обл., 
Братський р-н, 
с. Ганнівка, вул. Сте-
пова, 1 (вул. Проле-
тарська, 2)

9 Нежитлові вбудовані при-
міщення лінійного поста 
двоповерхової житлової 
будівлі;

27,4; Миколаївська обл., 
Первомайський р-н, 
с. Лиса Гора;

ПАТ «Миколаїв-
обленерго»

30.11.15

нежитлове вбудоване 
приміщення лінійного по-
ста на першому поверсі 
колишньої двоповерхової 
житлової будівлі;

9,22; Миколаївська обл., 
Первомайський р-н, 
с. Генівка;

нежитлове вбудоване 
приміщення лінійного по-
ста колишньої одноповер-
хової житлової будівлі;

16,45; Миколаївська обл., 
Первомайський р-н, 
с. Софіївка;

нежитлове вбудоване 
приміщення лінійного по-
ста колишньої одноповер-
хової житлової будівлі;

12,24; Миколаївська обл., 
Первомайський 
р-н, с. Кінецьпіль, 
вул. Радянської 
Армії, 1;

нежитлове вбудоване 
приміщення лінійного 
поста одноповерхової бу-
дівлі підстанції ОПУ;

7,44; Миколаївська обл., 
м. Первомайськ, 
вул. Миколаївська, 2;

нежитлове вбудоване 
приміщення лінійного 
поста одноповерхової бу-
дівлі підстанції ОПУ

5,25 Миколаївська обл., 
м. Первомайськ, 
вул. Декабристів, 47

Учасникам конкурсу потрібно подати до канцелярії РВ ФДМУ по 
Миколаївській області конкурсну документацію в запечатаному кон-
верті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. До 
підтвердних документів належать:

заява про участь в конкурсі за встановленою формою; копія уста-
новчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оці-
нювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до про-
ведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди 
оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення 
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їх-
німи особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів 
оцінювачів; 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 штатному складі та додатково залучаються ним, з неза-
лежної 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 
(у календарних днях – не більше 5 днів).

конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї ін-
формації за адресою: м. миколаїв, вул. чкалова, 20, 6-й поверх, 
конференц-зал регіонального відділення. 

Конкурсна документація подається до канцелярії РВ ФДМУ по Ми-
колаївській області за чотири робочих дні до оголошеної дати прове-
дення конкурсу (включно) за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 
6-й поверх, кімн. 38. Телефон для довідок (0512) 47-04-11.

сумська оБласТь
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
� 1. Найменування об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові примі-

щення загальною площею 72,3 м2 (балансоутримувач – Сумський 
державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка). Місцез-
находження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Роменська, 87. Мета прове-
дення незалежної оцінки – оренда.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2015.
Термін виконання робіт – 5 календарних днів від дати укладення 

договору на проведення незалежної оцінки майна.
� 2. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового примі-

щення площею 2,0 м2 (балансоутримувач – Сумська дирекція УДППЗ 
«Укрпошта»). Об’єкт оцінки розташований в підвалі триповерхової бу-
дівлі – пам’ятці культурної спадщини місцевого значення «Поштамт». 
Коефіцієнти, що враховують цінність пам’ятки та коефіцієнт схороннос-
ті, не визначені. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Во-
скресенська, 13/7. Мета проведення незалежної оцінки – оренда.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2015.
Термін виконання робіт – 5 календарних днів від дати укладення 

договору на проведення незалежної оцінки майна.
� 3. Найменування об’єкта оцінки: будівля гаража загальною 

площею 111,3 м2 (балансоутримувач – Головне управління статис-
тики у Сумській області). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська 
обл., м. Білопілля, вул. Леніна, 53. Мета проведення незалежної оцін-
ки – оренда.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2015.
Термін виконання робіт – 5 календарних днів від дати укладення 

договору на проведення незалежної оцінки майна.
� 4. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загаль-

ною площею 44,03 м2 (балансоутримувач – Лебединське управління 
Державної казначейської служби України Сумської області). Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Лебедин, вул. Леніна, 26. 
Мета проведення незалежної оцінки – оренда.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2015.
Термін виконання робіт – 5 календарних днів від дати укладення 

договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде 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.

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

підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів 
та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, ви-
даними відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у 
Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду дер-
жавного майна України від 19.12.2001 № 2355 і зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 28.12.2001 за № 1092/6283; досвіду суб’єкта 
оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного 
майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з 
оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого 
досвіду у проведенні оцінки подібного майна; письмової згоди оціню-
вачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності до 
виконання робіт з оцінки майна; у разі проведення підприємством ді-
яльності, пов’язаної з державною таємницею, спеціального дозволу на 
провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, виданого 
суб’єкту оціночної діяльності (допусків оцінювачів, які перебувають у 
трудових відносинах із суб’єктом оціночної діяльності або залучаються 
ним за цивільно-правовими договорами), або дозволу, виданого іншо-

му суб’єкту оціночної діяльності, якого за відповідною угодою буде за-
лучено 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 регіонального відділення 
конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та 
підтвердних документів. До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі за встановленою формою; копія установ-
чого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінюва-
чів (у тому числі копії посвідчень про підвищення кваліфікації), 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 їх особистими 
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 на об’єкт подається окремо у 
запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містять-
ся у конверті, і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, 
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну 
виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про проведення 
конкурсу. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбо-
ру 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.

конкурс відбудеться 9 грудня 2015 року о 10.00 за адресою: 
м. суми, вул. харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 5.

Кінцевий термін подання конкурсної документації – 3 грудня 2015 
року (включно).

ТерноПільська оБласТь
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів
� Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення пер-

шого поверху будівлі студентського гуртожитку № 3 (літ. «н», поз. 
хххіі (кухня) загальною площею 4,0 м2, що перебуває на балансі 
Тернопільського національного економічного університету. Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: вул. Львівська, 3, м. Тернопіль. Мета прове-
дення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості майна з метою 
подальшого розрахунку орендної плати.

Основні види продукції (послуг), що виробляється: –.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 31.10.2015 – 

2 811,56 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 діяльності:

які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, 
виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльності в Україні», яким передбачено 
здійснення діяльності з оцінки майна за напрямом – «Оцінка об’єктів у 
матеріальній формі» та спеціалізації 1.1. «Оцінка нерухомих речей (не-
рухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та май-
нових прав на них»; які мають відповідну кваліфікацію стосовно оцінки 
об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними 
документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Держав-
ному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення 
Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженого наказом ФДМУ від 10.06.2013 № 796, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 13.06.2013 за № 937/23469; які мають 
досвід у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна; у 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 конвер-
ті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної ді-
яльності».

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.

харківська оБласТь
інформація 

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

І. Об’єкт відчуження.

№ 
з/п Замовник оцінки

Найменуван-
ня об’єкта 

оцінки

Місцезна-
ходження 
(індекс, 
адреса)

Дата 
оцінки

Мета прове-
дення оцінки

Термін ви ко-
нання робіт, 
кален дар них 

днів
1 Чугуївська ОДПІ 

ГУДФС у Харківській 
області, тел. (05746) 
2-22-42, тел./факс 
2-45-23

Автомобіль 
SUZUKI Swift, 
рік випуску – 
2003

63503, 
м. Чугуїв, 
вул. Що-
рса, 1а

На дату 
укладен-
ня до-
говору

Визначення 
вартості об’єкта 
для відчуження 
шляхом про-
дажу

5

Оплата буде здійснена після продажу автомобіля за рахунок по-
купця.

№ 
з/п

Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходження 
(індекс, адреса), балансоутримувач (назва,  

код за ЄДРПОУ, контактний телефон) 

Дата 
оцінки

Мета проведення 
оцінки

1 Нежитлові приміщення (кімн. 12) на першому поверсі 
5-поверхової будівлі гуртожитку (літ. А-5) площею 23,7 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська, 44, що перебу-
вають на балансі Харківського коледжу Державного універ-
ситету інформаційно-комунікаційних технологій, 01180122

15.11.15 Визначення вартості 
об’єкта з метою 
продовження дого-
вору оренди

№ 
з/п

Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходження 
(індекс, адреса), балансоутримувач (назва,  

код за ЄДРПОУ, контактний телефон) 

Дата 
оцінки

Мета проведення 
оцінки

2 Нежитлове приміщення 5-го поверху площею 12,6 м2 та 
частина покрівлі площею 18,0 м2 5-поверхової будівлі по-
жежного депо (інв. № 10310008, літ. А-5) площею 30,6 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Зернова, 4а, що перебувають 
на балансі Головного територіального управління МНС 
України у Харківській області, 37998975

20.11.15 Визначення вартості 
об’єкта з метою 
продовження дого-
вору оренди

3 Нежитлові приміщення (кімн. 1012) на 10-му поверсі адміні-
стративного корпусу інституту 12-поверхової будівлі площею 
52,2 м2 за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21а, що пере-
бувають на балансі Державного підприємства Український 
державний проект інститут «Укрміськбудпроект», 02497980

30.06.15 Визначення вартості 
об’єкта з метою 
продовження дого-
вору оренди

4 Нежитлове приміщення на першому поверсі 2-поверхової 
житлової будівлі (інв. № 41030) площею 101,0 м2 за адре-
сою: Харківська обл., Лозівський р-н, смт Панютіне, 
вул. Леніна, 13, що перебуває на балансі ДП Український 
центр експлуатації спеціальних вагонів, 01056362

11.09.15 Визначення вартості 
об’єкта з метою 
продовження дого-
вору оренди

5 Нежитлові приміщення – кімн. 1, 9, 15, 18, кімн. цоколь-
ного поверху № 1 та кімн. № 5, 6, 7, 12, 13, 14 загальною 
площею 399,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Григорія Ру-
дика, 2, що перебувають на балансі Державного науково-
виробничого підприємства «Об’єднання Комунар», 
14308730, тел. 707-01-72 

01.07.15 Визначення вартості 
об’єкта з метою 
продовження дого-
вору оренди

6 Крамниця на 4 робочих місця загальною площею 79,5 м2 
за адресою: Харківська обл., Нововодолазький р-н, с. Ва-
тутіне, вул. Військова, що перебуває на балансі Навчаль-
ного центру Оперативно-рятувальної служби цивільного 
захисту ДСНС України, 33879077, тел. (057) 406-83-29 

На дату, 
визна-
чену 

орендо-
давцем

Визначення вартості 
об’єкта оренди до 
200,0 м2 для пого-
дження розрахунку 
орендної плати (за 
заявою від сторон-
ньої організації) 

7 Частина покрівлі 6-поверхової нежитлової будівлі за-
гальною площею 4,0 м2 за адресою: м. Харків, просп. 
Московський, 75, що перебуває на балансі Харківського 
регіонального інституту державного управління Націо-
нальної академії державного управління при Президентові 
України, 23322597, тел.(057) 732-32-66

На дату 
підпи-
сання 
наказу

Визначення вартості 
об’єкта оренди з 
метою передачі в 
оренду

8 Частина покрівлі 9-поверхової житлової будівлі загальною 
площею 9,3 м2 за адресою: м. Харків, вул. Дмитра Клап-
цова, 2, що перебуває на балансі Харківського регіональ-
ного інституту державного управління Національної ака-
демії державного управління при Президентові України, 
23322597, тел. (057) 732-32-66

На дату 
підпи-
сання 
наказу

Визначення вартості 
об’єкта оренди з 
метою передачі в 
оренду

9 Нежитлове приміщення (кімн. 28, 29, 30) на 2-му поверсі 
11-поверхової будівлі ІЛК літ. «А-11» загальною площею 
48,8 м2 за адресою: м. Харків, Червоношкільна набереж-
на, 2, що перебуває на балансі Державного проектно-
вишукувального та науково-дослідного інституту «Укр-
енергомережпроект», 00114092, тел. 732-52-61

08.11.15 Визначення вартості 
об’єкта з метою 
продовження дого-
вору оренди

10 Нежитлові приміщення першого поверху – кімн. 20, 24, 25 
та нежитлові приміщення цокольного поверху – кімн. 16, 17 
загальною площею 73,7 м2 в 4-поверховій будівлі головного 
корпусу (інв. № 10310003, літ. «В») за адресою: м. Харків, 
вул. Клочківська, 339, що перебувають на балансі Українського 
науково-дослідного інституту протезування, протезобудування 
та відновлення працездатності, 03191680, тел. 337-76-30

05.10.15 Визначення вартості 
об’єкта з метою 
продовження дого-
вору оренди

11 Нежитлові приміщення на першому поверсі у двоповер-
ховій будівлі загальною площею 54,6 м2 за адресою: Хар-
ківська обл., м. Золочів, вул. Правди, 8, що перебувають 
на балансі Управління Державної казначейської служби у 
Золочівському районі Харківської області, 37315882

31.12.15 Визначення вартості 
об’єкта з метою 
продовження дого-
вору оренди

12 Нежитлове приміщення площею 36,0 м2, вбудоване в 9-й 
поверх, ділянка покрівлі площею 15,0 м2 в 11-поверховій 
будівлі інженерно-лабораторного корпусу загальною 
площею 51,0 м2 за адресою: м. Харків, Червоношкільна 
набережна, 2, що перебувають на балансі Державного 
проектно-вишукувального науково-дослідного інституту 
«Укренергомережпроект», 00114092

29.10.15 Визначення вартості 
об’єкта з метою 
продовження дого-
вору оренди

13 Нежитлове приміщення 2-го поверху площею 16,8 м2 та 
частина покрівлі площею 21,0 м2 двоповерхової будівлі по-
жежного депо, інв. № 10310021, літ. «А-2», загальною пло-
щею 37,8 м2 за адресою: м. Харків, просп. Перемоги, 55г, 
що перебувають на балансі Головного териториального 
управління МНС України у Харківській області, 37998975

16.10.15 Визначення вартості 
об’єкта з метою 
продовження дого-
вору оренди

14 Частина вестибуля на 2-му поверсі 14-поверхової 
адміністративно-учбової будівлі, літ. А-14, інв. № 10300002, 
загальною площею 8,78 м2 за адресою: м. Харків,вул. Клоч-
ківська, 333, що перебуває на балансі Харківського держав-
ного університету харчування та торгівлі, 23148337

23.11.15 Визначення вартості 
об’єкта з метою 
продовження дого-
вору оренди

15 Частина нежитлового приміщення на першому поверсі 
5-поверхового адміністративного будинку загальною пло-
щею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Раднаркомівська, 
5, що перебуває на балансі Головного управління МВС 
України в Харківській області

11.10.15 Визначення вартості 
об’єкта з метою 
продовження дого-
вору оренди

16 Частина приміщень підвалу двоповерхового корпусу ФПК 
(інв. № 10300023, літ. А-2) загальною площею 46,5 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Революції, 11, що перебуває 
на балансі Харківського національного університету місь-
кого господарства ім. Бекетова

13.12.15 Визначення вартості 
об’єкта з метою 
продовження дого-
вору оренди

17 Ділянка покрівлі 11-поверхового учбово-лабораторного 
корпусу загальною площею 69,75 м2 за адресою: м. Хар-
ків, вул. Корчагінців, 58, що перебуває на балансі Харків-
ської медичної академії післядипломної освіти, 01896872, 
тел. (057) 711-80-35

На дату 
підпи-
сання 
наказу

Визначення вартості 
об’єкта оренди з 
метою передачі в 
оренду

18 Ділянка покрівлі 9-поверхового гуртожитку № 2 загальною 
площею 7,2 м2 за адресою: м. Харків, вул. Корчагінців, 
18, що перебуває на балансі Харківської медичної академії 
післядипломної освіти, 01896872, тел. (057) 711-80-35

На дату 
підпи-
сання 
наказу

Визначення вартості 
об’єкта оренди з 
метою передачі в 
оренду

19 Частина покрівлі 4-поверхового учбового корпусу загаль-
ною площею 17,8 м2 за адресою: м. Харків, вул. Трінклера, 
12, що перебуває на балансі Харківського національного 
медичного університету, 01896866, тел. (057) 707-73-80

На дату 
підпи-
сання 
наказу

Визначення вартості 
об’єкта оренди з 
метою передачі в 
оренду

20 Частина покрівлі 5-поверхового учбово-лабораторного 
корпусу загальною площею 3,0 м2 за адресою: м. Харків, 
просп. Леніна, 4, що перебуває на балансі Харківсько-
го національного медичного університету, 01896866, 
тел. (057) 707-73-80

На дату 
підпи-
сання 
наказу

Визначення вартості 
об’єкта оренди з 
метою передачі в 
оренду

21 Частина холу на першому поверсі триповерхової адміні-
стративної будівлі, пам’ятка архітектури, загальною площею 
4,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Володарського, 46, корп. 
1, що перебуває на балансі Харківського апеляційного адмі-
ністративного суду, 34331173, тел. (057) 370-72-02

На дату 
підпи-
сання 
наказу

Визначення вартості 
об’єкта оренди з 
метою передачі в 
оренду

22 Нежитлове приміщення – кімн. 32 на 2-му поверсі дво-
поверхової будівлі спортивного корпусу загальною пло-
щею 271,4 м2 за адресою: м. Харків, віл. Сумська, 18/20, 
що перебуває на балансі Харківського радіотехнічного 
технікуму, 21188157, тел. (057) 731-17-11

На дату 
підпи-
сання 
наказу

Визначення вартості 
об’єкта оренди з 
метою передачі в 
оренду

По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкур-
сах подають до РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документа-
цію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів. 
До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний 
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 
29.08.2011р. № 1270); копія установчого документа претендента; копії 
кваліфікаційних документів оцінювачів, копії посвідчень про підвищення 
кваліфікації оцінювачів за напрямами, які працюють у штатному складі і 
яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку 
майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено пре-
тендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про 
оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката 
суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; інформація 
про претендента (документ, який містить відомості про претендента 
щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи 
оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залуча-
ються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, 
тощо); опис підтвердних документів; один конверт.

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, 
який повинен становити не більше 5 днів для об’єктів оренди нерухо-
мого майна (після отримання в повному обсязі необхідної документації 
та інформації про об’єкт оцінки).

Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній 
одиниці виміру – календарних днях.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її не-
своєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по 
кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що 
містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з 
відбору суб’єктів оціночної діяльності».
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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

жиТомирська оБласТь
оголоШення 

орендодавця – рв фдму по житомирській 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 неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство оборони 
України

35212338, Житомирська філія Концерну «Військторгсер-
віс», 10014, м. Житомир, просп. Миру, 22

Частина нежитлового приміщення магазину № 5 на першо-
му поверсі будівлі БОС 1/109-а 

33689922.31.ААААЕВ314 м. Житомир, 
просп. Миру, 22 

31,2 94 286,00 2 роки 364 дні Організація торгівлі продовольчими товарами 
(без товарів підакцизної групи)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. житомир, вул. 1 Травня, 20, рв фдму по житомирській 
області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець 
оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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 місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально можливий 

строк оренди мета використання

1 Міністерство еко-
номічного розвитку 
і торгівлі України

04728690, Державне підприємство «Науково-дослідний інсти-
тут метрології вимірювальних і управляючих систем», 79008, 
м. Львів, вул. Кривоноса, 6, тел.: (032) 239-92-00, 255-49-39 

Нежитлові вбудовані приміщення № 164, 165 
на другому поверсі двоповерхової частини 2-4-
поверхового адміністративного будинку

Інформація 
відсутня

м. Львів, вул. Винни-
ченка, 30

44,9 679 710,00 
станом на 31.08.2015

2 роки 11 місяців Розміщення громадської організації на площі, 
що не використовується для підприємницької ді-
яльності і становить не більш як 50 м2

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

02066753, Національний університет кораблебудування ім. Адмірала Макарова, 54025, 
м. Миколаїв, просп. Героїв Сталінграда, 9, тел. (0512) 37-05-80

Нежитлове приміщення першого повер-
ху будівлі гуртожитку 

02066753.1.ЦЮЕТНМ018 м. Миколаїв, просп. Героїв 
Сталінграда, 11

19,8 47 590,00 2 роки 364 дні Розміщення перукарні

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».

конкурс відбудеться у рв фдму по харківській області 
за адресою: 61024, м. харків, вул. гуданова,18, 3-й поверх, каб. 
313 об 11.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації. 
Тел. для довідок (057) 705-18-57.

Документи на участь у конкурсі подаються до відділу службового ді-
ловодства РВ ФДМУ по Харківській області за адресою: 61024, м. Хар-
ків, вул. Гуданова, 18, 3-й поверх, кімн. 308 за чотири робочих дні до 
оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

хмельницька оБласТь
інформація 

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

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

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

18,8 м2 у будівлі відділення зв’язку. Балансоутримувач – Хмель-
ницька дирекція УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта: Хмель-
ницька обл., Білогірський р-н, с. Сивки, вул. І. Франка, 24.

Запланована дата оцінки – 30.11.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.
� Назва об’єкта оцінки № 2: вбудоване приміщення площею 

31,9 м2 у будівлі відділення зв’язку. Балансоутримувач – Хмельниць-
ка дирекція УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта: Хмельниць-
ка обл., Білогірський р-н, с. Переросле, вул. Вишнева, 5.

Запланована дата оцінки – 30.11.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.
� Назва об’єкта оцінки № 3: вбудовані приміщення загальною 

площею 54,7 м2 першого поверху адміністративної будівлі та 
асфальтна площадка площею 13,8 м2. Балансоутримувач – Ше-
петівське міжрайонне управління водного господарства. Місцезна-
ходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Новоград-
Волинське шосе, 30.

Запланована дата оцінки – 30.11.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.
� Назва об’єкта оцінки № 4: вбудоване приміщення площею 

7,2 м2 у будівлі відділення зв’язку. Балансоутримувач – Хмельницька 
дирекція УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька 
обл., Полонський р-н, с. Новолабунь, вул. Леніна, 11.

Запланована дата оцінки – 30.11.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.
� Назва об’єкта оцінки № 5: вбудовані приміщення загальною 

площею 11,3 м2 у будівлі. Балансоутримувач – Хмельницька дирек-
ція УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., 
Ізяславський р-н, с. Великі Пузирки, вул. Центральна, 1.

Запланована дата оцінки – 30.11.2015.
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.

Продовження рубрики на стор. 8

проДаж пакетів акцій на віДкритому грошовому регіональному аукціоні

управління з питань біржової діяльності та конкурсного продажу, т. 200-32-80

інформаційне Повідомлення 
про продаж пакета акцій акціонерного товариства

 ПаТ «одеський Завод радіально-свердлильних версТаТів»
на відкритому грошовому регіональному аукціоні

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації

№ 
з/п Найменування показника Значення показника

1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ 5748890

2 Найменування товариства ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД РАДІАЛЬНО-СВЕРД-
ЛИЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ»

3 Місцезнаходження товариства 65005, М. ОДЕССА, ВУЛ. БУГАїВСЬКА, 21
4 Розмір статутного капіталу товариства, грн 35561232

5 Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт. 890428
6 кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, % 15,024
7 Номінальна вартість однієї акції, грн 6
8 Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн 6535705,9
9 Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення) Бездокументарна

10 Середньооблікова чисельність працівників, осіб 38
11 Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні) Ні

12 Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні

13 Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні) Ні
14 Площа земельної ділянки, га 3,04
15 Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), % 0
16 Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування) 23697280, ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»
17 Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування) 30370711, ПАТ «Національний Депозитарій України»
18 Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн 6731
19 Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн* 49477

* Зазначений показник визначається відповідно до Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отриман-
ня дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання (Положення про концентрацію), затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України 
від 19 лютого 2002 р. № 33-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2002 р. за № 284/6572, з урахуванням відносин контролю, у тому 
числі за кордоном

ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується

№  
з/п Найменування показника 2012 рік 2013 рік 2014 рік

1 2 3 4 5
1 Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн 14913,7 13419,7 6731
2 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн 13345 11291 5497
3 Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), % 1,12 1,19 1,22
4 Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн -6609 -223 -1851

АКТИВ
5 Необоротні активи, тис. грн 49172 43647 39283
6 Оборотні активи, тис. грн 8971 9175 10194
7 Витрати майбутніх періодів, тис. грн 0 0 0
8 Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн 0 0 0
9 Баланс активів, тис. грн 58143 52822 49477

ПАСИВ
10 Вартість власного капіталу, тис. грн 45005 44782 42540
11 Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн 0 0 0
12 Довгострокові зобов’язання, тис. грн 15 0 13
13 Поточні зобов’язання, тис. грн 13123 8040 6924
14 Доходи майбутніх періодів, тис. грн 0 0 0
15 Баланс пасивів, тис. грн 58143 52822 49477

ВІДОМОСТІ 
про екологічний стан підприємства

Сума податкового зобов’язання ПАТ «ОЗРСВ» з екологічного податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами за-
бруднення становить щоквартально 553,28 грн. За підсумками 3-х кварталів 2015  року сплачено 1659,84 грн

ВІДОМОСТІ  
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства

Провадження у справі про банкрутство відсутнє

ІНФОРМАЦІЯ  
про місце та дату проведення відкритого регіонального аукціону

№ 
з/п Найменування показника Значення показника

1 найменування організатора відкритого грошового регіонального аукціону рв фдму по одеській області

2 Місцезнаходження організатора відкритого грошового регіонального аукціону 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15
3 Телефон для довідок (048) 731-40-43
4 дата проведення аукціону 16.12.2015

5 Час проведення аукціону 11.00

Фонд державного майна України інформує, що аукціон проводиться  з урахуванням  вимог Закону України «Про приватизацію 
державного майна», Закону України «Про санкції» та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення 
прозорої та конкурентної приватизації у 2015 році», відповідно до Положення про порядок продажу пакетів акцій акціонерних то-
вариств на відкритих грошових регіональних аукціонах, затвердженого наказом ФДМУ від 08.09.2000 № 1871, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 25.09.2000 за № 652/4873 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 19.03.2012 № 388, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.04.2012 за  № 585/20898) (із змінами) (далі – Положення).

Під час проведення повторного відкритого грошового регіонального аукціону початкова ціна пакета акцій буде знижена на 
15 % від початкової  ціни, визначеної відповідно до акта оцінки, та становитиме 5 555 350,00 грн.

В аукціоні можуть брати участь учасники або їх уповноважені представники, які мають оформлені належним чином повнова-
ження та подали заяву на участь встановленого Положенням зразка, внесли реєстраційний внесок у розмірі одного неоподатко-
вуваного мінімуму доходів громадян (17,00 грн) та гарантійний внесок в розмірі 10% початкової ціни об’єкта.

До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» 
не можуть бути покупцями: юридичні особи, у майні яких частка державної власності перевищує  25 відсотків; органи державної 
влади; працівники державних органів приватизації; державні господарські об'єднання, державні холдингові компанії, державні 
акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства; особи, зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон 
визначає Кабінет Міністрів України) чи країнах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню 
доходів, одержаних злочинним шляхом; особи, які прямо чи опосередковано контролюються особами, що визначені в абзацах 
2-6 частини 3 статті 8 зазначеного Закону України, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Закону 
України «Про санкції», Указу Президента України від 16 вересня 2015 року № 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради 
національної безпеки і оборони України  від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та 
інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Учасники аукціону не пізніше дня завершення прийняття документів на участь в аукціоні повинні подати до відповідного  ор-
гану Антимонопольного комітету України заяву про надання дозволу на концентрацію у випадках, передбачених законодавством 
про захист економічної конкуренції.

Кінцевий строк подання заяв на участь в аукціоні – один робочий день до початку аукціону, після спливу якого внесення будь-
яких змін до заяв і їх відкликання не допускається.

До заяви додаються: довіреність уповноваженої особи; документ про сплату реєстраційного внеску; документ про сплату 
гарантійного внеску; а також для юридичних осіб: довідка про розмір державної частки у статутному капіталі учасника (відсотко-
вий розподіл державних часток у статутному капіталі АТ), підписана керівником, головним бухгалтером та засвідчена печаткою; 
нотаріально засвідчені копії установчих документів; довідка про власні активи заявника; копія поданої до відповідних органів 
АМКУ заяви про надання дозволу на концентрацію з відміткою про прийняття не пізніше дня завершення прийняття документів 
на участь в аукціоні; для фізичних осіб: декларація про доходи.

Покупець (особа, в інтересах якої придбані акції) повинен укласти договір про відкриття рахунка в цінних паперах в обра-
ній ним депозитарній установі та надати продавцю інформацію про відкритий рахунок у цінних паперах у депозитарній установі 
встановленого Положенням зразка.

Рахунок для сплати реєтраційних внесків:  37184004004570 в ГУ ДКСУ в Одеській області, МФО 828011, код ОКПО 20984091, 
одержувач – РВ ФДМУ по Одеській області.

Рахунок для сплати гарантійних внесків:  37313002004570 в ГУ ДКСУ в Одеській області, МФО 828011, код ОКПО 20984091, 
одержувач – РВ ФДМУ по Одеській області.

Заяви на участь приймаються в РВ ФДМУ по Одеській області (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 5-й поверх, каб. 502, графік 
роботи: пн-чт –  з 9.00 до 18.00, п’ятн. –  з 9.00 до 17.45; обідня перерва – з 13.00 до 13.45).  Телефон для довідок 731-40-43.
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оГоЛоШеннЯ Про ПроВеДеннЯ КонКУрСіВ нА ПрАВо оренДИ мАЙнА

рівненська оБласТь
оголоШення 

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

№ 
з/п

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 Міністерство осві-
ти і науки України

25736989, Рівненський державний гуманітарний університет, 33028, 
м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12, тел. (0362) 26-78-65 

Частина приміщення на-
вчального корпусу № 2

25736989.1.ЖЛЦБУФ011 м. Рівне, вул. Оста-
фова, 31

16,0 71 770,00 2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної 
групи, у навчальних закладах

2 Міністерство осві-
ти і науки України

25736989, Рівненський державний гуманітарний університет, 33028, 
м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12, тел. (0362) 26-78-65 

Частина приміщення на-
вчального корпусу № 2

25736989.1.ЖЛЦБУФ011 м. Рівне, вул. Оста-
фова, 31 

12,0 53 840,00 2 роки 11 місяців 8,0 м2 – розміщення торговельного об’єкта з продажу канцтоварів; 
4,0 м2 – надання послуг зі ксерокопіювання документів 

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33027, м. рівне, вул. 16 липня, 77, рв фдму по рівненській об-
ласті. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362) 22-50-79. У разі над-
ходження 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».

сумська оБласТь
оголоШення 

орендодавця – рв фдму по сумській 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
наймену-

вання реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за незалеж-
ною оцінкою, грн. без ПДВ

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство 
освіти і науки 
України

26265606, Професійно-педагогічний коледж Глухівського національ-
ного педагогічного університету ім. О. Довженка, 41400, Сумська 
обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська, 24, тел. (05444) 2-27-17 

Нежитлові 
приміщення

02125527.39.УРЮДПС131 Сумська обл., 
м. Глухів, вул. Києво-
Московська, 51

103,0 65 690,00  
станом на 31.07.2015

2 роки 364 дні Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи (25,0 м2); 
здійснення торгівлі непродовольчими товарами (72,0 м2); розміщення майстерні з 
ремонту електропобутових товарів (3,0 м2); виготовлення та ремонт ключів (3,0 м2)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. суми, вул. харківська, 30/1, рв фдму по сумській області. За-
яви 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».

харківська оБласТь
оголоШення 

орендодавця – рв фдму по харківській 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 
внутрішніх справ 
України

35244307, Харківське міське управління ГУМВС України  
в Харківській області, 61200, м. Харків, вул. Ярославська, 1/29, 
тел.: (057) 730-82-03, 700-57-10

Нежитлові приміщення – кімн. 45, 46 на другому поверсі 
3-поверхової адміністративної будівлі, інв. № 10310002, літ. А-3

35244307.1.СКСКАЖ048 м. Харків, вул. Невель-
ська, 1/32

30,7 132 200,00 1 рік Розміщення буфету, 
що не здійснює продаж това-
рів підакцизної групи

2 Державна служба 
статистики України

02362629, Головне управління статистики у Харківській області, 61002, 
м. Харків, вул. М. Бажанова, 28, тел.: (057) 706-26-16, 706-25-88

Нежитлове приміщення – кімн. 1-8 на першому поверсі 
2-поверхової адміністративної будівлі, інв. № 10310038 

02362629.1.АААДЕЖ284 Харківська обл., м. Змі-
їв, вул. Леніна, 25

16,2 32 400,00 1 рік Розміщення офіса

3 Міністерство освіти 
і науки України

38855349, Державний університет телекомунікацій, 03680, м. Київ, 
вул. Солом’янська, 7, тел. (044) 249-25-05

Нежитлові приміщення – кімн. 11, 12 у підвальному приміщенні 
3-поверхової адміністративної будівлі, інв. № 80285, літ. А-3 

38855349.4.ХФРЦЧА015 м. Харків, вул. Полтав-
ський шлях, 188а

39,0 79 200,00 1 рік Розміщення складу

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

черкаська оБласТь
оголоШення  

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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 Державна служба геології 
та надр України

33104171, Управління виробничо-технічного обслуговування ка-
зенного підприємства «Кіровгеологія», Житомирська обл., м. Ко-
ростишів, вул. Більшовицька, 149, тел. (04130) 5-63-84

Нежитлове приміщення – Черкаська обл., Кам’янський р-н, 
с. Косарі, вул. Київська, 9 

1 289,6 398 513,70 2 роки 11 місяців Розміщення виробництва 
твердого палива (інше ви-
користання)

2 Державна служба України 
з питань геодезії, карто-
графії та кадастру

26424660, Черкаська регіональна філія Державного підприємства 
«Центр державного земельного кадастру», м. Черкаси, вул. Смі-
лянська, 131, тел. (0472) 63-34-83

Частина приміщення адмінбудівлі 21616582.1.ШКСФВБ322 Черкаська обл., м. Корсунь-
Шевченківський, вул. Леніна, 30

11,7 20 100,00 2 роки 11 місяців Розміщення фінансової уста-
нови (надання послуг у сфері 
страхування)

3 Міністерство інфраструк-
тури України 

21389969, Черкаська дирекція УДППЗ «Укрпошта», м. Черкаси, 
вул. Б. Вишневецького, 34, тел. (0472) 37-81-11

Частина нежитлових приміщень виробничої 
будівлі відділення поштового зв’язку 

21560045.2400.АААЖЕК476 Черкаська обл., смт Лисянка, пл. 
Миру, 28 

17,4 33 100,00 1 рік Розміщення офіса, площі 
спільного користування

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. черкаси, бульв. Шевченка, 205, кімн. 307, рв фдму 
по черкаській області. 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».

чернігівська оБласТь
оголоШення 

орендодавця – рв фдму по чернігівській 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 фіскаль-
на служба України

39483254, Прилуцька об’єднана державна податкова інспекція Головного управління 
ДФС у Чернігівській області, 17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 214, 
тел.: (04637) 5-37-80, 5-06-48 

Нежитлове підвальне приміщення 
адміністративної будівлі 

39292197.35.АААДЕД922 Чернігівська 
обл., м. Прилуки, 
вул. Київська, 214 

36,7 36 883,47 2 роки 364 дні Надання послуг з ремонту предметів осо-
бистого вжитку

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. чернігів, просп. миру, 43, рв фдму по чернігівській області, 
тел. (0462) 77-44-95, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, у п’ятницю – до 16.00 (крім вихідних). Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнахо-
дження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду 
державного та комунального майна».

м. київ
оголоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління 

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 Державна ветеринар-
на та фітосанітарна 
служба України 

00699715, Об’єднання ветеринарної медицини в м. Києві; 
03151, м. Київ, вул. Волинська, 12, тел. 245-78-02

 Нерухоме майно – частина 
приміщення в будівлі клініки 
дрібних тварин

– м. Київ, вул. Во-
линська, 12 

48,5 603 190,00  
станом на 31.08.2015

2 роки 11 місяців Розміщення клініки дрібних тварин (ветеринарна діяльність) 

2 Державне управління 
справами

04013583, Державне підприємство «Генеральна дирекція з 
обслуговування іноземних представництв, 01054, м. Київ, 
вул. О. Гончара, 84, тел.: (044) 486-75-70, 486-75-70

Нежитлові приміщення на пер-
шому та другому поверхах

– м. Київ, вул. Стрі-
лецька, 16 

175,8 2 820 980,00  
станом на 31.07.2015

2 роки 11 місяців Розміщення офіса

3 Міністерство освіти і 
науки України

02125295, Національний педагогічний університет 
ім. М. П. Дра гоманова, м. Київ, вул. Пирогова, 9,  
тел. 234-11-08

Нерухоме майно – частина не-
житлового приміщення 

02125295.82.РБУВЦЛ018 м. Київ, вул. Турге-
нєвська, 3-9

3,0 39 000,00  
станом на 31.08.2015

1 рік Розміщення: ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг 
із ксерокопіювання документів (2,5 м2); торговельного об’єкта з прода-
жу канцтоварів, що призначаються для навчальних закладів (0,5 м2)

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. 
Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець ого-
лосить 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

ПіДСУмКИ
інформація 

рв фдму по миколаївській області про підсумки  
конкурсу на право оренди  нерухомого  

державного  майна, що відбувся 17.11.2015
За результатами конкурсу на право  укладення договору оренди 

нерухомого державного майна – нежитлових приміщень першого по-
верху навчального корпусу № 5 площею 67,8 м2 за адресою: пл. Ко-
мунарів, 1, м. Миколаїв, що перебувають на балансі Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухомлинського, переможцем 
визнано фізичну особу – підприємця Третьякова В. М.

інформація 
рв фдму по м. києву про підсумки конкурсу на право оренди 

нерухомого державного майна, що відбувся 28.08.2015
 За результатами конкурсу на право укладення договору оренди не-

рухомого державного майна площею  1,0 м2 за адресою: м. Київ, просп. 
Московський, 19, що перебуває на балансі ДП «Спеціалізована медико-
санітарна частина № 18 МОЗ України», конкурсною комісією прийнято 
рішення укласти договір оренди з єдиним учасником конкурсу – фізич-
ною особою – підприємцем Очеретяном Олегом Валерійовичем.

інФормАЦіЯ Про оренДУ ВіЙСЬКоВоГо мАЙнА
(відповідно до наказу ФДМУ від 15.01.08 № 30)

інформація  
остерської кеч району про проведення конкурсу на право 

оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Остер-

ська квартирно-експлуатаційна частина району, адреса: 17024, Черні-
гівська обл., Козелецький р-н, с-ще Десна, вул. Ювілейна, 3.

� Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлове приміщен-
ня  будівлі солдатської їдальні № 104 загальною площею 18,0 м2 

у деснянському гарнізоні за адресою: 17024, Чернігівська обл., Ко-
зелецький р-н, с-ще Десна, військове містечко № 3.

стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до ви-
мог чинного законодавства, за базовий місяць – вересень 2015 р. 
становить  240,49 грн (без Пдв).

Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта: 
найбільший розмір орендної плати; використання нерухомого 

майна під розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підак-
цизної групи,  у навчальних закладах та військових частинах (4 %), та  
розміщення магазину з продажу непродовольчих товарів та тютюно-
вих виробів (18 %); компенсація орендодавцю податку на землю під 
об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат за ви-
конання незалежної оцінки майна; виконання ремонту орендованого 
майна; встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок 
власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачаль-
ними організаціями; протягом місяця після підписання договору орен-
ди внести завдаток.

кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завер-
шенні 20 календарних днів з моменту опублікування цієї інфор-
мації в газеті «відомості приватизації».

Тел./факс для довідок:  (04646) 4-62-53, 4-62-16.

інформація  
кев м. львова про проведення конкурсу на право 

оренди  нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ 

м. Львова, адреса: 79007, м. Львів, вул. Батуринська, 2.
� Назва об’єкта та його місцезнаходження: нерухоме військове 

майно – технічний майданчик з двох частин (поз. № 1 та № 3) за-
гальною площею 3 500,0 м2 військового містечка № 288 за адре-
сою: м. Львів, вул. Луганська, 3.

стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди –  
жовтень 2015 р., визначений відповідно до чинного законодавства 

України, становить 25 368,47 грн (без Пдв). У подальшому орендна 
плата підлягає щомісячному корегуванню на індекс інфляції.

Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта: 
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно 

з орендною платою, визначеною за базовий місяць, не нижчий, ніж на 
аналогічних об’єктах інших форм власності.

2. Використання нежитлового приміщення під розміщення та збе-
рігання сипучих вантажів та обладнання (інше використання нерухо-
мого  майна).

3. Компенсація орендодавцю податку на землю під об’єктом оренди 
та за прилеглу територію.

4. Компенсація переможцем конкурсу витрат за виконання неза-
лежної оцінки майна протягом 10 днів з моменту оголошення резуль-
татів конкурсу.

5. Виконання поточного та капітального ремонту орендованого май-
на за рахунок орендаря без компенсації витрат на їх здійснення.

6. Зобов’язання не зберігати і не використовувати в орендованому 
приміщенні токсичні, вибухові, наркотичні, радіоактивні речовини і ма-
теріали,  забезпечити протипожежну безпеку об’єкта оренди.

7. Зобов’язання встановлення приладів обліку комунальних послуг 
за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з 
постачальними організаціями.

8. Зобов’язання щодо дотримання належних умов експлуатації 
об’єкта оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню, утри-
мувати майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі 
його в оренду.

9. Зобов’язання виконувати всі необхідні заходи для захисту 
довкілля з метою дотримання екологічних норм експлуатації при-
міщення.

10. Забезпечення зобов’язань орендаря зі сплати орендної плати 
внесенням завдатку у розмірі, не меншому, ніж  місячна орендна плата, 
що вноситься протягом 10 днів з моменту підписання договору оренди 
в рахунок плати за останній місяць оренди. 

11. Заборона суборенди, приватизації та переходу права власності 
на орендоване майно.
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12. Мета і предмет господарської діяльності, визначені в установ-
чих документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську 
діяльність на базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам 
договору оренди.

Кінцевий термін приймання документів на конкурс: конкурсні пропо-
зиції подаються в окремому конверті з написом «На конкурс», запечата-
ному печаткою учасника конкурсу. Кінцевий термін приймання докумен-
тів на конкурс – за 5 календарних днів до дати проведення конкурсу. 

конкурс буде проведено о 10.00 на 21-й календарний день 
після публікації цієї інформації  в газеті «відомості приватизації» 
в кабінеті економістів з орендних відносин кев м. львова.

Телефон для довідок (0322) 55-74-80.

Продовження. Початок рубрики на стор. 3

ПіДСУмКИ
інформація 

рв фдму по вінницькій області про підсумки конкурсу  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть  
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів  

державної власності, що відбувся 12.10.2015
За результатами конкурсу переможцями визнано:
по об’єкту державної власності – майданчику (№ 5) площею 

90,66 м2, що перебуває на балансі Медичного реабілітаційного центру 
«Південний Буг», за адресою: 22000, Вінницька обл., Хмільницький р-н, 
м. Хмільник, вул. Шевченка, 25 – ФОП Шумську О. І., м. Вінниця;

по об’єкту державної власності – частині нежитлового вбудова-
ного приміщення площею 10,0 м2 на першому поверсі 4-поверхового 
лабораторного корпусу № 4, що перебуває на балансі Вінницького 
національного аграрного університету, за адресою: 24321, Вінницька 
обл., Тростянецький р-н, м. Ладижин, вул. Радянська, 18 – ФОП Ко-
зюру Л. В., м. Ладижин;

по об’єкту державної власності – частині нежитлового вбудованого 
приміщення № 17 площею 4,0 м2 у підвалі 5-поверхового навчального 
корпусу № 5 (літ. А), що перебуває на балансі Вінницького національ-
ного аграрного університету, за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Пи-
рогова, 3 – ФОП Могозіну О. Л., м. Вінниця;

по об’єкту державної власності – нежитлових вбудованих приміщен-
нях загальною площею 51,6 м2 на 3-му поверсі адміністративної будівлі 
(літ. Ф) з підвалом та прибудовою, що перебувають на балансі Державно-
го науково-виробничого підприємства «Геосистема», за адресою: 21027, 
м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25 – ФОП Остренюк Л. В., м. Вінниця;

по об’єкту державної власності – частині заасфальтованої площад-
ки біля гуртожитку № 2 (інв. № 10330086) площею 6,0 м2, що пере-
буває на балансі Вінницького національного аграрного університету, 
за адресою: 21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 2 – ФОП Реверу О. А., 
м. Вінниця;

по об’єкту державної власності – нежитлових вбудованих при-
міщеннях (№ 17-19) загальною площею 450,6 м2 на 2-му поверсі 
3-поверхового адміністративного будинку (літ. А2), що перебувають 
на балансі Вінницького міського відділу УМВС України у Вінницькій 
області, за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Пирогова, 4 – ФОП По-
пову А. А., м. Вінниця;

по об’єкту державної власності – нежитлових вбудованих примі-
щеннях в кімн. 23 (прим. № 1-3) загальною площею 34,9 м2 на пер-
шому поверсі 9-поверхового гуртожитку № 5 (літ. Г) з прибудовою та 
підвалом, що перебувають на балансі Вінницького національного тех-
нічного університету, за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Келецька, 
98 – Шевчук О. А., м. Вінниця;

по об’єкту державної власності – нежитлових вбудованих при-
міщеннях: № 5 (37,5 м2) та частині № 2 (6,4 м2) загальною площею 
43,9 м2 в одноповерховій адміністративній будівлі (літ. А), що пере-
бувають на балансі Головного управління статистики у Вінницькій об-
ласті, за адресою: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, смт 
Погребище, вул. Б. Хмельницького, 73 – ТОВ фірму «Медінтеграція» 
ЛТД, м. Вінниця.

інформація 
рв фдму по Закарпатській області про підсумки конкурсу 

з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки майна, що відбувся 08.10.2015

Для проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності:
вбудованого приміщення (поз. 1-33) площею 22,9 м2 першого по-

верху будівлі лікарні літ. В11, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська 
обл., Тячівський р-н, смт Солотвино, вул. Терека, 42, переможцем кон-
курсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Ріалті-О»;

вбудованих приміщень (поз. 1-4, 1-5) загальною площею 42,7 м2 пер-
шого поверху будівлі їдальні літ. В11, місцезнаходження об’єкта: Закар-
патська обл., Тячівський р-н, смт Солотвино, вул. Терека, 42, перемож-
цем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Ріалті-О»;

частини холу (поз. 1 на плані) площею 2,0 м2 першого поверху чоти-
риповерхового навчального корпусу літ. Б, місцезнаходження об’єкта: 
Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Паризької Комуни, 3, переможцем 
конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Лендєл Л. І.;

вбудованих приміщень поз. 18 та поз. 19 загальною площею 35,5 м2 
першого поверху будівлі адміністративно-навчального корпусу № 1 
літ. А, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, 
вул. Капітульна, 1/3, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної 
діяльності – ФОП Мицьо І. В.;

частини їдальні (поз. 41 на плані) площею 47,31 м2 першого поверху 
побутового корпусу (літ. Г, ГІ), місцезнаходження об’єкта: Закарпатська 
обл., м. Ужгород, вул. Паризької Комуни, 3, переможцем конкурсу ви-
знано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Лендєл Л. І.;

вбудованого приміщення мансардного поверху площею 13,68 м2 
будівлі та антенної щогли на будівлі, місцезнаходження об’єкта: За-
карпатська обл., м. Ужгород, Слов’янська набережна, 5, переможцем 
конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Байт»;

вбудованих приміщень поз. 1-5, 1-12 та поз. 1-13 загальною пло-
щею 41,26 м2 на першому поверсі двоповерхової будівлі виробничо-
го корпусу, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Хуст, 
вул. Гвардійська, 1, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної 
діяльності – ФОП Кіян Т. П.

інформація 
рв фдму по Запорізькій області про підсумки  

конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  
що відбувся 08.10.2015

За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
переможцями визнано:

ФОП Перевая Володимира Сергійовича на виконання робіт з оцін-
ки об’єкта оренди: державного нерухомого майна загальною площею 
1 294,38 м2, що перебуває на балансі Таврійського державного агро-
технологічного університету, а саме: нежитлових приміщень двопо-
верхової будівлі їдальні, літ. Б-2, загальною площею 1 133,1 м2 (при-
міщення з № 1 до № 36 площею 502,3 м2 та сходові клітки I, II площею 
27,7 м2 першого поверху будівлі; приміщення з № 37 до № 51 включно 
площею 578,4 м2 та сходові клітки III, IV площею 24,7 м2 другого по-
верху будівлі); нежитлового приміщення № 21 загальною площею 
84,58 м2 першого поверху учбового корпусу № 1, літ. А-3; нежитло-
вих приміщень № 95, 96, 97 площею 46,0 м2 першого поверху будівлі 
учбового корпусу № 2, літ. Б-10; нежитлових приміщень № 34, 35, 36 
площею 30,7 м2 будівлі учбового корпусу № 5, літ. А-3. Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: 72310, Запорізька обл., м. Мелітополь, просп. 
Богдана Хмельницького, 18;

Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної комісії 
такі документи:

заяву про участь у конкурсі та документи, визначені наказом ФДМУ 
від 15.02.2013 № 201 «Про затвердження Переліку документів, які по-
даються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що на-
лежить до державної власності», зареєстрованим у Міністерстві юстиції 
України 01.03.2013 за № 346/22878, а саме:

а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що по-
свідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені 
нотаріусом копії установчих документів; звiт про фiнансовi результати 
учасника конкурсу з урахуванням дебіторської i кредиторської забор-
гованості; довiдку вiд учасника конкурсу про те, що щодо нього не по-
рушено справу про банкрутство;

ПП «Дніпротех і Кo» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: не-
житлових приміщень № 26, 28, 29 загальною площею 59,6 м2 цоколь-
ного поверху будівлі, літ. А-11, що перебуває на балансі Головного 
управління статистики у Запорізькій області. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Запоріжжя, просп. Леніна, 75;

ФОП Жуган Віру Станіславівну на виконання робіт з оцінки об’єкта 
оренди: нежитлових приміщень двоповерхової будівлі аптеки I-II ка-
тегорії (літ. А-2) загальною площею 894,2 м2, а саме: нежитлових при-
міщень першого поверху (приміщення з № 1 до № 7 включно, з № 10 
до № 21 включно, з № 26 до № 39 включно, з № 42 до № 45 включно, 
з № 48 до № 52 включно), що перебувають на балансі державного за-
кладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 1» Міністерства 
охорони здоров’я України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 71502, 
Запорізька обл., м. Енергодар, просп. Будівельників, 33;

ПП «Оціночна фірма «Аналітик» на виконання робіт з оцінки об’єкта 
оренди: нежитлових приміщень № 1-2а, № 1-52 першого поверху 
п’ятиповерхової будівлі (літ. Ж-5) головного корпусу поліклініки загаль-
ною площею 45,8 м2, що перебувають на балансі державного закладу 
«Спеціалізована медико-санітарна частина № 1» Міністерства охорони 
здоров’я України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 71502, Запорізька 
обл., м. Енергодар, просп. Будівельників, 33;

ПП «Дніпротех і Кo» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: не-
житлових приміщень № 63, 92, 93, 94, 97 та частини приміщення № 98 
площею 108,0 м2 цокольного поверху учбового корпусу № 1 (літ. А-4) 
загальною площею 214,2 м2, що перебувають на балансі Запорізького 
металургійного коледжу Запорізької державної інженерної академії. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Немировича-
Данченка/Гастелло, 71/46;

ТОВ «Національна експертно-правова група» на виконання робіт 
з оцінки об’єкта оренди: нежитлових приміщень будівлі, реєстровий 
№ 00239066.2.АААДКЖ410, збірно-розбірного складу (літ. З’), інвен-
тарний номер 56, а саме: приміщень з № 1 до № 26 включно загаль-
ною площею 1 089,9 м2, що перебувають на балансі ДП «Запорізький 
конструкторсько-технологічний інститут сільськогосподарського ма-
шинобудування». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, 
вул. Чубанова, 1;

ТОВ «Національна експертно-правова група» на виконання робіт 
з оцінки об’єкта оренди: державного нерухомого майна – нежитлових 
приміщень адміністративної будівлі (літ. А’–8; А2-3; А3-2), інв. № 5973/3 
(4116), загальною площею 3 752,5 м2, а саме: нежитлових приміщень 
підвального поверху будівлі (приміщення з № 1 до № 24 включно) пло-
щею 552,9 м2 та приміщень загального користування LI, LІІ, LIII, LIV 
площею 38,2 м2, загальною площею 591,1 м2; нежитлових приміщень 
першого поверху будівлі (приміщення з № 123 до № 134 включно (при-
міщення № 129, інв. № 4116/2/545)) площею 249,3 м2 та приміщень за-
гального користування І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI площею 64,5 м2, 
загальною площею 313,8 м2; нежитлових приміщень другого поверху 
будівлі (приміщення з № 201 до № 227 включно) площею 800,1 м2 та 
приміщень загального користування XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII площею 
65,1 м2, загальною площею 865,2 м2; нежитлових приміщень третього 
поверху будівлі (приміщення з № 301 до № 333 включно) площею 586,5 
кв. м. та приміщень загального користування XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 
площею 65,6 кв. м., загальною площею 652,10 кв. м.; нежитлових примі-
щень четвертого поверху будівлі (приміщення № 401, з № 405 по № 414 
включно) площею 204,2 кв. м. та приміщень загального користування 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, площею 30,4 кв. м., загальною площею 234,60 кв. 
м.; нежитлових приміщень п’ятого поверху будівлі (приміщення № 508, 
№ 511, № 512) площею 55,8 кв. м. та приміщень загального користу-
вання XXIX, LV, LVI, площею 18,8 кв. м., загальною площею 74,60 кв. м.; 
нежитлових приміщень шостого поверху будівлі (приміщення № 601, 
№ 605, № 608, № 611, № 613, частина приміщення № 612) площею 
100,9 кв. м. та приміщень загального користування XXX, XXXII, XXXIII, 
площею 19,1 м2, загальною площею 120,0 м2; нежитлових приміщень 
сьомого поверху будівлі (приміщення з № 701 до № 718 включно) пло-
щею 250,0 м2 та приміщень загального користування XXXIV, XXXV, XXXVI, 
XXXVII площею 34,4 м2, загальною площею 284,4 м2; нежитлових примі-
щень восьмого поверху будівлі (приміщення з № 801 до № 813 включно) 
площею 250,7 м2 та приміщень загального користування XXXVIII, XXXIX, 
XL, LI площею 34,4 м2, загальною площею 285,1 м2; нежитлових примі-
щень технічного поверху будівлі (приміщення XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, 
XLVII, XLVIII, XLIX, L, LVII) площею 300,7 м2 та приміщень загального ко-
ристування LVII, LVIII площею 30,9 м2, загальною площею 331,6 м2, що 
перебуває на балансі ВП ЗАЕ ДП «Національна атомна енергогенеруюча 
компанія «Енергоатом». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька 
обл., м. Енергодар, вул. Курчатова, 11.

інформація 
рв фдму по київській області про підсумки конкурсу  

з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть  
залучені до проведення незалежної оцінки  
об’єктів оренди, що відбувся 08.10.2015

1. Частина технологічного приміщення лінійно-апаратних залів ПС 
330 кВ «Північна» площею 0,98 м2 за адресою: Київська обл., Вишго-
родський р-н, Новопетрівська с/р, що перебуває на балансі ДП «НЕК 
«Укренерго». Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О.

2. Частина технологічного приміщення лінійно-апаратних залів ПС 
330 кВ «Новокиївська» площею 1,282 м2 за адресою: Київська обл., 
Києво-Святошинський р-н, с. Хотів, вул. Енергетиків, 1, що перебуває 
на балансі ДП «НЕК «Укренерго». Переможець конкурсу – ТОВ «Укра-
їнські інноваційні консультанти».

3. Частина технологічного приміщення лінійно-апаратних залів ПС 
330 кВ «Броварська» площею 0,396 м2 за адресою: Київська обл., Бро-
варський р-н, с. Красилівка, вул. Димерська, 16, що перебуває на ба-
лансі ДП «НЕК «Укренерго». Переможець конкурсу – ТОВ «ІВ ГРУП».

4. Частина технологічного приміщення лінійно-апаратних залів ПС 
330 кВ «Білоцерківська» площею 0,792 м2 за адресою: Київська обл., 
Білоцерківський р-н, с. Томилівка, вул. Узинська, 10, що перебуває на 
балансі ДП «НЕК «Укренерго». Переможець конкурсу – ТОВ «Гарант-
Експертиза».

інформація 
рв фдму по львівській області про підсумки конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 12.10.2015
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціноч-

ної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270, 
ухвалено рішення про укладення договорів на проведення незалежної 
оцінки об’єктів оренди:

з ПП «ЕкспертЦентр» на проведення незалежної оцінки вбудова-
них нежитлових приміщень загальною площею 129,7 м2 на першому 
(№ 21) та другому (№ 44,45, 46, 47, 48, 49) поверхах учбової майстерні, 
м. Львів, вул. Широка, 77а;

б) для учасникiв, якi є фiзичними особами: копiю документа, що 
посвiдчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформле-
ну довiренiсть, видану представнику фiзичноi особи; посвідчену но-
таріусом копію свідоцтва про реєстрацію фізичноi особи як суб’єкта 
пiдприємницькоiї дiяльностi; витяг з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; декларацiю про дохо-
ди або завiрену в установленному порядку копiю звiту суб’єкта малого 
пiдприємництва – фiзичної особи – платника єдиного податку;

в) для всіх учасників: техніко-економічне обґрунтування оренди – 
зобов’язання (пропозицiї) щодо виконання умов конкурсу та забезпе-
чення виконання зобов’язання щодо сплати орендної плати (завдатку); 
додатковi пропозицii до договору оренди; повiдомлення про засоби 
зв’язку з учасником конкурсу.

з ФОП Войтенко Н. Б. на проведення незалежної оцінки частини 
вбудованого приміщення № 1 загальною площею 1,0 м2 на першому 
поверсі адміністративного корпусу, м. Львів, вул. Володимира Вели-
кого, 54;

з ТзОВ «ІГ «Захід» на проведення незалежної оцінки частини вбудо-
ваного нежитлового приміщення загальною площею 1,5 м2 на першому 
поверсі навчального корпусу № 8, м. Львів, пл. Святого Юра, 3/4.

інформація 
рв фдму по одеській області про підсумки конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 07.10.2015
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-

тості для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору 
оренди.

№ 
з/п

Найменування об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, 
м2 

Адреса об’єкта 
оцінки Балансоутримувач

Переможець 
конкурсу – 

CОД 
1 Бетонний майданчик 

(9,0 м2) та ділянка поверхні 
освітлювального стовпа 
(15,0 м2)

24,0 Одеська обл., 
Білгород-
Дністровський 
р-н, с. Бритівка, 
вул. Артільна, 2

Білгород-
Дністровське 
управління водного 
господарства

ПП «Аркада 
Юг»

2 Частина нежитлового при-
міщення читального залу 
бібліотеки учбового корпусу

8,0 м. Одеса, 
вул. Кузнечна 
(Ковальска), 1

Одеська національ-
на академія зв’язку 
ім. О. С. Попова

ПП «Аркада 
Юг»

3 Нежитлові приміщення 
(літ. «Н», «О») площею 
33,3 м2 та криті майданчики 
(навіси) (літ. «С», «П»)  
площею 32,3 м2 

65,6 м. Одеса, вул. В. 
Терешкової, 11

Одеське казенне 
експерименталь-
не протезно-
ортопедичне під-
приємство

ФОП Ло-
сєва О. М.

4 Відокремлена частина 
нежитлового технічного 
поверху будівлі гуртожитку 
№ 1 (8,0 м2) та частина 
даху будівлі гуртожитку № 1 
(2,0 м2)

10,0 м. Одеса, 
вул. Старо-
портофранків-
ська, 59

Одеський націо-
нальний морський 
університет

Не надійшло 
жодної за-
яви

5 Вбудовані приміщення 3-го 
поверху учбового корпусу

23,09 м. Одеса, 
вул. Спірідонів-
ська, 13

Вищий навчальний 
заклад «Одеська 
державна академія 
технічного регулю-
вання та якості»

Орендар 
призупинив 
дію договору 
оренди 

інформація 
рв фдму по рівненській області про підсумки  

конкурсу з відбору суб’єктів оціночної  
діяльності, що відбувся 08.10.2015

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки об’єктів оренди, а саме:

нежитлового цокольного приміщення гуртожитку площею 74,5 м2, 
що перебуває на балансі Рівненського музичного училища РДГУ, за 
адресою: м. Рівне, вул. Степана Бандери, 3 визнано ПП «Експерт-
будсервіс»;

частини нежитлового приміщення першого поверху будівлі (реє-
стровий номер 0033005.68.ААААЖЖ961) площею 29,7 м2, що перебу-
ває на балансі Державної митної служби України, за адресою: м. Рівне, 
вул. Млинівська, 23 А визнано ФОП Антонюка С. В.;

частини нежитлового приміщення першого поверху навчального 
корпусу РДГУ площею 4,0 м2, що перебуває на балансі Рівненсько-
го державного гуманітарного університету, за адресою: м. Рівне, 
вул. Остафова, 31 визнано ПП «Оцінка та Консалтинг»;

приміщення господарського корпусу Відділу профілактичної дезін-
фекції площею 75,5 м2, що перебуває на балансі Державної установи 
«Рівненський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби Укра-
їни», за адресою: Рівненська обл., м. Кузнецовськ, вул. Енергетиків, 25 
визнано Рівненську торгово-промислову палату;

приміщення площею 12,10 м2 на першому поверсі двоповерхової 
адмінбудівлі, що перебуває на балансі Головного управління статис-
тики у Рівненській області, за адресою: Рівненська обл., м. Березне, 
вул. Київська, 9 визнано ПП «Оцінка та Консалтинг»;

нежитлового приміщення спорткомплексу площею 34,7 м2, що пере-
буває на балансі Технікуму технологій та дизайну НУВГП, за адресою: 
м. Рівне, вул. Литовська, 53 визнано ПП «Експерт-Рівне»;

частини приміщення навчального корпусу площею 9,0 м2, що пере-
буває на балансі ДВНЗ «Рівненський коледж економіки та бізнесу», за 
адресою: м. Рівне, вул. Київська, 53 визнано ПП «Експерт-Рівне»;

кафе «Лісовик» площею 468,5 м2, що перебуває на балансі Дер-
жавного підприємства «Клеванське лісове господарство», за адресою: 
Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Деражне, вул. Шевченка, 62ж 
визнано ПП «Експертбудсервіс»;

нежитлового приміщення 4-го поверху адміністративної будів-
лі площею 32,6 м2, що перебуває на балансі Рівненської філії ДП  
УДНДІПМ «Діпромісто», за адресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, 38 визна-
но ПП «Оцінка та Консалтинг»;

частини будівлі навчального корпусу площею 9,48 м2, що перебу-
ває на балансі Рівненського професійного ліцею, за адресою: м. Рівне, 
вул. Млинівська, 2 визнано ПП «ЦТБ Рівне-Експо».

інформація 
рв фдму по хмельницькій області підсумки конкурсу  

з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть  
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів  

державної власності, що відбувся 13.10.2015
1. Частина приміщення площею 1,0 м2 на першому поверсі будівлі 

цеху експлуатації, що перебуває на балансі Відокремленого підрозділу 
ДТГО «Південно-Західної залізниці» – Локомотивне депо Гречани, за 
адресою: м. Хмельницький, вул. Волочиська, 10. Конкурсною комісією 
прийнято рішення про укладення договору з переможцем конкурсу – 
ТОВ «Експерт».

2. Будівля загальною площею 53,7 м2, що перебуває на балансі 
Хмельницької дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Хмельницька 
обл., Городоцький р-н, с. Пільний Олексинець, вул. Центральна, 2д. 
Конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору з пе-
реможцем конкурсу – ТОВ «ЦНО «Проскурів-Експерт».

3. Вбудоване приміщення загальною площею 10,85 м2, у тому числі 
площа загального користування – 2,35 м2, на другому поверсі будівлі 
відділення зв’язку, що перебуває на балансі Хмельницької дирекції 
УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Хмельницька обл., Ізяславський р-н, 
с. Плужне, вул. Жовтнева, 1. Конкурсною комісією прийнято рішення 
про укладення договору з єдиним учасником конкурсу – ПП «ТЗК-
Експерт».

конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

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


