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В інформації апарату ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для визначення ринкової 
вартості необоротних активів Вінницької дирекції Українського держав-
ного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», опублікованій в газе ті 
«Відомості приватизації» від 06.01.2016 № 1-2 (917-918) на стор. 3, слід 
читати: «Дата оцінки: орієнтовно 31.01.2016».

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ

РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть 

залучені до проведення незалежної оцінки
� 1. Найменування об’єкта оцінки: будівля технічного розвитку (інв. 

№ 1902), що перебуває у складі цілісного майнового комплексу держав-
ного підприємства «Глуховецький гірничо-збагачувальний каоліновий 
комбінат». Адреса: 22130, Вінницька обл., Козятинський р-н, смт Глухівці, 
вул. Заводська, 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринко-
вої вартості об’єкта з метою передачі в суборенду.

Запланована дата оцінки: 31.01.2016.
� 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення 

(№ 22) площею 16,4 м2 на третьому поверсі 3-поверхової адмін будівлі 
(літ. Ф (Б)). Балансо утримувач: Державне науково-виробниче підприєм-
ство «Геосистема». Адреса: 21027, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25. Мета про-
ведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою 
укладення договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.01.2016.
� 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення 

(в прим. № 2: № 1 – № 4 за даними БТІ) загальною площею 184,0 м2 
на першому поверсі 2-поверхової будівлі (літ. № 1). Балансо утримувач: 
Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості 

«Укрспирт». Адреса: 23134, Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Мартинівка, 
вул. Леніна, 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта з метою продовження дії договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.01.2016.
� 4. Найменування об’єкта оцінки: окремо розташована однопо-

верхова будівля столярного цеху (літ. Д) площею 110,9 м2. Балансо-
утримувач: Вінницьке міжрайонне управління водного господарства. 
Адреса: м. Вінниця, вул. Карбишева, 51. Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження дії 
договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.01.2016.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до конкурсної комі-

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

Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конвер-
ті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, 
пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (після отри-
мання в повному обсязі необхідної документації та інформації про об’єкт 
оцінки): для об’єктів нерухомого майна – не більше 5 днів (у разі необхідності 

На виконання п. 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 червня 
2011 р. №  589-р «Про схвалення Концепції створення Національної системи 
опрацювання звернень до органів виконавчої влади» з метою опера тивного 
реагування на пропозиції та заува ження громадян та їх об’єднань, для надання 
відповідей та роз’яс нень на звернення з питань діяльності

у Фонді державного майна України
за номером телефону 254-29-76

працює «гаряча лінія».

За номером «гарячої лінії» приймаються телефонні звернення заявників 
та надається інформація щодо структурного підрозділу Фонду, до компетенції 
якого належить питання заявника.

Фонд
державного
майна України

Приватизація та можливості
інвестування в Україні
www.spfu.gov.ua

ПРОДАЖ ПАКЕТІВ АКцІЙ 
НА фОНДОВІЙ БІРЖІ

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

продаж оБ’єКтів ГрупИ а

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ

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

Назва об’єкта: об’єкти нерухомості у складі: нежитлові вбудовані при-
міщення загальною площею 1 386,6 м2 на І, ІІ, ІІІ поверхах у будівлі допо-
міжних приміщень із заглибленим складом (літ. О-3), ґанок (літ. о) площею 
15,3 м2, будівля критої стоянки (літ. П-1) загальною площею 2 153,4 м2, ав-
тозаправний пункт № 26. 

Адреса: 49000, м. Дніпропетровськ, просп. Праці, 6. 
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: нежитлові вбудовані приміщення загальною пло-

щею 1 386,6 м2 на І, ІІ, ІІІ поверхах в триповерховій будівлі допоміжних при-
міщень із заглибленим складом (літ. О-3), ґанок (літ. о) площею 15,3 м2; в 
підвалі будівлі розташована захисна споруда цивільного захисту (схови-
ще), яка не входить до складу об’єкта приватизації, але має спільний вхід з 
об’єктом приватизації; окремо розташована одноповерхова будівля критої 
стоянки (літ. П-1) загальною площею 2 153,4 м2; автозаправний пункт № 26 
складається з двох паливороздавальних колонок типу «Нара». 

Земельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не відводилася. 
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 2 867 600,00 грн, ПДВ – 

573 520,00 грн. 
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ – 3 441 120,00 грн.
Умови продажу зазначеного об’єкта:
покупцю в процесі експлуатації об’єкта здійснювати заходи щодо збере-

ження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних, 
екологічних та протипожежних норм в порядку, визначеному чинним зако-
нодавством України; здійснити державну реєстрацію нерухомого майна, 
яке входить до складу об’єкта приватизації; після придбання об’єкта при-
ватизації не відчужувати його протягом 3 років з моменту підписання акта 
передання державного майна; протягом року з моменту укладення договору 
купівлі-продажу створити на об’єкті не менше 3 робочих місць; відповідно до 
вимог чинного законодавства покупець зобов’язаний здійснювати заходи, 
спрямовані на збереження захисної споруди цивільного захисту (сховища) 
та її утримання, забезпечення, у разі необхідності, доступу до захисної спо-
руди цивільного захисту (сховища) відповідним службам, населенню і пра-
цівникам об’єкта; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а 
також її розмір під об’єктом покупцем вирішується самостійно в порядку, 
встановленому чинним законодавством України.

Грошові кошти на участь в аукціоні за методом зниження ціни – 344 112,00 
грн (без ПДВ), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації, по-
купець перераховує на р/р № 37311009001104 в ГУДКСУ в Дніпропетровській 
області, МФО 805012, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області, код за 
ЄДРПОУ 13467337.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн (без ПДВ) та грошові ко-
шти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 
№ 37188500900001 в ГУДКСУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, код 
за ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.

Аукціон за методом зниження ціни відбудеться 15 лютого 
2016 року о 13.00 на Придніпровській товарній біржі за адресою: 
м. Дніпропетровськ, Набережна В. І. Леніна, 15а, тел.: (0562) 35-77-11, 
35-77-45.

Заяви на участь в аукціоні за методом зниження ціни приймає РВ 
ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, 
вул. Центральна, 6, кімн. 36. Кінцевий термін приймання заяв – 11 лютого 
2016 року до 17.00. Додаткова інформація про продаж об’єкта за тел.: (056) 
744-12-00, 744-11-42. Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за міс-
цем його розташування.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ

про повторний продаж на аукціоні 
об’єкта державної власності

Назва об’єкта: комплекс будівель у складі: адмінбудівля та котельня 
(літ. А-А-1) загальною площею 349,3 м2, прохідна (літ. Б) площею 22,0 м2, 
гараж (літ. В) площею 105,7 м2.

Балансоутримувач об’єкта: Головне управління статистики у Закар-
патській області. 

Адреса об’єкта: 90200, Закарпатська обл., м. Берегове, вул. Шевченка, 49.
Відомості про об’єкт: будівлі, що входять до складу об’єкта приватизації, 

побудовані у 1974 році. Будівлі адмінбудівлі та котельні потребують капіталь-
ного ремонту. Будівлі прохідної та гаража потребують поточного ремонту. 
Технічна характеристика будівель: стіни та перегородки цегляні; фундаменти 
бутобетонні; перекриття дерев’яне оштукатурене, залізобетонні плити; по-
крівля (дах) – черепиця, азбестоцементні листи; підлоги цементні, дощаті; 
вікна та двері дерев’яні; інженерні комунікації (у всіх будівлях) – електро-
постачання, у будівлях літ. А-1 та В, окрім електромережі, є газові мережі. 
Водопровід, опалення, каналізація відсутні.

Відомості про земельну ділянку: об’єкт приватизації розташований на 
земельній ділянці площею 0,2353 га, яка згідно з державним актом перебуває 
у постійному користуванні Головного управління статистики у Закарпатській 
області, окремо під об’єктом приватизації земельна ділянка не відведена. 

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 845 127,00 грн, ПДВ – 
169 025,40 грн. 

Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 014 152,40 грн.
Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець; питання землеко-

ристування новий власник вирішує самостійно відповідно до чинного за-
конодавства.

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

хунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37182500900001 в ГУДКСУ 
по Закарпатській області, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, 
код 22111310, МФО 812016. 

Грошові кошти в розмірі 101 415,24 грн, що становить 10 % початко-
вої ціни об’єкта, перераховуються на р/р № 37314009000173 в ГУДКСУ по 
Закарпатській області, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 
22111310, МФО 812016.

Приймання заяв проводиться у робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 
8.00 до 15.45 та закінчується за 3 дні до початку аукціону. 

Аукціон буде проведено об 11.00 через 20 календарних днів після 
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» за адре-
сою: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 60. 

Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Закарпатська обл., 
м. Берегове, вул. Шевченка, 49. 

Служба з організації та проведення аукціону: РВ ФДМУ по Закарпатській 
області, адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 315; телефон для 
довідок в Ужгороді (0312) 61-38-83.

Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Запорізькій області в ін-
формаціях про продаж на аукціоні в електронній формі п’яти об’єктів 
державної власності, опублікованих в газеті «Відомості приватизації» 
від 06.01.2016 № 1-2 (917-918) на стор. 1 – 2, замість слів: «інформацію 
про назву банку, адресу та номер рахунка, відкритого для розрахунків, 
з метою внесення грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни 
об’єкта, можна отримати в регіональному відділенні (телефони для до-
відок: (061)226-07-62; 224-30-94); інформацію про назву банку, адресу 
та номер рахунка, відкритого для розрахунків з метою внесення реєстра-
ційного внеску у розмірі 17,00 гривень для реєстрації покупців як учас-
ників аукціону, можна отримати в регіональному відділенні (телефони 
для довідок: (061)226-07-62; 224-30-94). Грошові кошти при розрахунку 
за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37189005004385 
в Головному управлінні Державної казначейської служби України у 
Запорізькій обл., МФО 813015, адреса: м. Запоріжжя, просп. Леніна, 168; 
одержувач – Регіональне відділення ФДМУ по Запорізькій області, код 
за ЄДРПОУ 20495280» слід читати: «Сума грошових коштів, що має 
вноситися покупцями як гарантія, у розмірі 10 % початкової ціни 
об’єкта перераховується на р/р № 37315006004385 в Головному 
управлінні Державної казначейської служби України у Запорізькій 
області, МФО 813015, адреса: м. Запоріжжя, просп. Леніна, 168; 
одержувач – Регіональне відділення ФДМУ по Запорізькій об-
ласті, код за ЄДРПОУ 20495280. Реєстраційний внесок у розмірі 
17,00 гривень для реєстрації покупців як учасників аукціону, та 
грошові кошти при розрахунку за придбаний об’єкт приватиза-
ції вносяться на р/р № 37189005004385 в Головному управлін-
ні Державної казначейської служби України у Запорізькій обл., 
МФО 813015, адреса: м. Запоріжжя, просп. Леніна, 168; одержу-
вач – Регіональне відділення ФДМУ по Запорізькій області, код за 
ЄДРПОУ 20495280».

(літ. А-А-1) загальною площею 349,3 м
гараж (літ. В) площею 105,7 м

патській області. 

Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Дніпропетровській області 

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС 
на заміщення посади державного службовця – 

провідного спеціаліста відділу приватизації 
та управління корпоративними правами 

держави (строковий трудовий договір) –1 посада
Вимоги до учасників конкурсу: вища освіта відповідного професій-

ного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеці-
аліста; стаж роботи за фахом; вміння працювати на комп’ютері.

Документи подаються протягом 30 днів з дня опублікування 
оголошення.

За довідками звертатися за адресою: м. Дніпропетровськ, 
вул. Центральна, 6, кімн. 34, тел. 744-11-94.

фДМУ ПОВІДОМЛЯЄ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЯЄ
Державні пакети акцій ПАТ «Гідросила МЗТГ»  (код за ЄДРПОУ 

00235814) в кількості 519 727 штук акцій, що становить 1,337% статут-
ного капіталу товариства, та ПАТ «Завод «Прилив» (код за ЄДРПОУ 
14311459)  в кількості 27 976 940 штук акцій, що становить 99,989% ста-
тутного капіталу товариства, розміщені на рахунку у цінних паперах 
держави Україна у депозитарній установі АБ «Укргазбанк».

Продовження рубрики на стор. 6

Продовження рубрики на стор. 7
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3 дні для доопрацювання звіту); для цілісних майнових комплексів – 15 – 20 
днів (у разі необхідності 5 – 7 днів для доопрацювання звіту).

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

Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інфор-
мації о 10.00 за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для 
довідок 35-26-31.

Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії регіонального від-
ділення за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу 
(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: частина нежитлового вбудованого приміщен-

ня площею 16,1 м2. Балансо утримувач: ДВНЗ «Придніпровська дер-
жавна академія будівництва та архітектури». Адреса: м. Дніпропетровськ, 
вул. Чернишевського, 24а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.

� 2. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною пло-
щею 161,2 м2. Балансо утримувач: ДЗ «Спеціалізована медико-санітарна 
частина № 7 МОЗУ». Адреса: м. Павлоград, вул. Нова 1а. Мета оцінки – ви-
значення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.

� 3. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення 
площею 2,0 м2. Балансо утримувач: Дніпропетровський державний уні-
верситет внутрішніх справ. Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 
26. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розра-
хунку орендної плати.

� 4. Назва об’єкта: частини нежитлових вбудованих приміщень 
площею 6,0 м2.Балансо утримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний 
завод ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Титова, 29. 
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахун-
ку орендної плати.

� 5. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною пло-
щею 143,0 м2. Балансо утримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний за-
вод ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Криворізька, 1. 
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати.

� 6. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення 
площею 4,0 м2. Балансо утримувач: ДВНЗ «Криворізький національний уні-
верситет». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. ХХІІ Партз’їзду, 11. Мета оцінки – ви-
значення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.

� 7. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною пло-
щею 63,2 м2. Балансо утримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний за-
вод ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Д. Кедріна, 51а. 
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати.

� 8. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення 
площею 4,0 м2. Балансо утримувач: ДВНЗ «Національний гірничий універ-
ситет». Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. К. Маркса, 19. Мета оцінки – ви-
значення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.

� 9. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною пло-
щею 110,5 м2. Балансо утримувач: ДП «НВО «Павлоградський хімічний за-
вод». Адреса: м. Павлоград, вул. Заводська, 53. Мета оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.

� 10. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною 
площею 70,0 м2. Балансо утримувач: ДВНЗ «Український державний хіміко-
технологічний університет». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна 
Перемоги, 44. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для розрахунку орендної плати.

� 11. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною 
площею 17,0 м2. Балансо утримувач: Дніпропетровський монтажний техні-
кум. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Столярова, 8. Мета оцінки – визначен-
ня ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.

� 12. Назва об’єкта: частини нежитлових вбудованих приміщень 
площею 14,0 м2. Балансо утримувач: Дніпропетровський державний уні-
верситет внутрішніх справ. Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 
26. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розра-
хунку орендної плати.

� 13. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною 
площею 11,55 м2. Балансо утримувач: ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект». 
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна В. І. Леніна, 29. Мета оцінки – ви-
значення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.

� 14. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною 
площею 12,7 м2. Балансо утримувач: ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса: 
м. Дніпропетровськ, вул. Набережна В. І. Леніна, 29. Мета оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.

� 15. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною пло-
щею 56,7 м2. Балансо утримувач: ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса: 
м. Дніпропетровськ, вул. Набережна В. І. Леніна, 29. Мета оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.

�  16. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 
402,8 м2. Балансо утримувач: ДП «Криворізький державний цирк». Адреса: 
м. Кривий Ріг, вул. Косіора, 37. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.

�  17. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 
238,85 м2. Балансо утримувач: 1936 окремий загін механізації Державної 
спеціальної служби транспорту. Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Івана Сірка, 80. 
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати.

�  18. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 
13,2 м2 та частина даху площею 15,8 м2. Балансо утримувач: ДД УДППЗ 
«Укрпошта». Адреса: м. Дніпродзержинськ, просп. Леніна, 88. Мета оцінки – ви-
значення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.

� 19. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщен-
ня площею 2,5 м2. Балансо утримувач: ДП «ВО «Південний машинобудів-
ний завод ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Титова, 
25. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розра-
хунку орендної плати.

�  20. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення пло-
щею 9,0 м2 та частина даху площею 13,5 м2. Балансо утримувач: 
Міжрегіональний центр професійної перепідготовки звільнених у запас вій-
ськовослужбовців. Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Ушакова, 4. Мета оцінки – ви-
значення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.

� 21. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення 
площею 3,0 м2. Балансо утримувач: Дніпропетровський державний аграрно-
економічний університет. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Мандриківська, 
276. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розра-
хунку орендної плати.

� 22. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення 
площею 2,0 м2. Балансо утримувач: Університет митної справи та фінансів. 
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Баумана, 2. Мета оцінки – визначення рин-
кової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.

� 23. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення 
площею 2,0 м2. Балансо утримувач: Університет митної справи та фінансів. 
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 6. Мета оцінки – визначен-
ня ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.

� 24. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною пло-
щею 108,6 м2. Балансо утримувач: ДЗ «Спеціалізована медико-санітарна час-
тина № 7 МОЗУ». Адреса: м. Павлоград, вул. Нова 1а. Мета оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.

� 25. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення 
площею 2,0 м2. Балансо утримувач: Університет митної справи та фінансів. 
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 8а. Мета оцінки – визна-
чення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.

�  26. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 
159,6 м2. Балансо утримувач: ДПТНЗ «Дніпропетровський центр професійної 
освіти». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Харківська, 3. Мета оцінки – визна-
чення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.

� 27. Назва об’єкта: об’єкт соціально-культурного призначення 
«База відпочинку». Балансо утримувач: ТОВ «Дніпропетровська фабри-
ка нетканих матеріалів». Адреса: Дніпропетровська обл., смт Кіровське, 
вул. Орельська,1. Мета оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні 
зі збереженням профілю діяльності.

Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення кон-
курсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтверд-
них документів, а саме:

заява про участь у конкурсі за встановленою формою; копія установчо-
го документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які 
працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки 
та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде 
додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та 
підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписа-
ми; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту 
Фондом державного майна України (копії документів, які подаються до ре-
гіонального 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 не-
залежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).

Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про кон-
курсний 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 конвер-
ті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції ви-
трат, пов’язаних з виконанням робіт та терміну виконання робіт (у кален-
дарних днях).

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

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом до-
кументів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбо-
ру суб’єктів оціночної діяльності» до відділу організаційно-документального 
забезпечення, архівної та адміністративно-господарської роботи регіональ-
ного відділення за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, 
кімн. 10 до 29 січня 2016 р.

Конкурс відбудеться у регіональному відділенні 04.02.2016 
о 10.00, телефон для довідок (056) 744-11-51.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ 

РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 

до проведення незалежної оцінки майна
� Об’єкт оцінки № 1: нежитлове приміщення площею 10,7 м2 в адмі-

ністративній будівлі (літ. А). Місце знаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, 
вул. Довженка, 45. Балансо утримувач: ДП «Житомирський науково-дослідний 
та проектний інститут землеустрою (м. Житомир, вул. Довженка, 45). Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахун-
ку орендної плати з метою продовження договору оренди.

Дата оцінки: 31.01.2016.
� Об’єкт оцінки № 2: частина нежитлового приміщення площею 

4,5 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 1. Місце знаходження 
об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Черняховського, 103. Балансо утримувач: 
Житомирський державний технологічний університет (м. Житомир, 
вул. Черняховського, 103). Мета проведення незалежної оцінки: визначен-
ня ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження 
договору оренди.

Дата оцінки: 31.01.2016.
� Об’єкт оцінки № 3: нежитлове приміщення площею 9,7 м2 в адмі-

ністративній будівлі. Місце знаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., 
м. Малин, пл. Соборна, 6а. Балансо утримувач: Малинська районна державна 
адміністрація Житомирської області (Житомирська обл., м. Малин, пл. Соборна, 
6а). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для роз-
рахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.

� Об’єкт оцінки № 4: нежитлові приміщення площею 163,8 м2 на 
першому поверсі будівлі (літ. А-2). Місце знаходження об’єкта оцінки: 
Житомирська обл., смт Любар, вул. Незалежності, 40. Балансо утримувач: 
Управління державної казначейської служби України у Любарському районі 
Житомирської області (Житомирська обл., смт Любар, вул. Незалежності, 
40). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.

До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти 
господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відпо-
відними напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів.

Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення кон-
курсну документацію, яка складається з підтвердних документів та конкурс-
ної пропозиції претендента. До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за 
встановленою формою; копія установчого документа претендента; копії 
кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та 
яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку май-
на, завірені їхніми особистими підписами; письмові згоди оцінювачів, яких 
буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна 
та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписа-
ми, а також копії кваліфікаційних документів оцінювачів; копія сертифіката 
суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного 
майна України; інформація про претендента (документ, який містить відо-
мості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого 
досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково 
залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, 
тощо); довідка про розрахункові рахунки із зазначенням банківських рекві-
зитів; копія свідоцтва про сплату ПДВ (або свідоцтва про сплату єдиного по-
датку); один конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті 
і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, 
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (не більше 
5 календарних днів). Конкурсна документація подається в запечатаному кон-
верті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

Конкурсну документацію слід подавати окремо по кожному об’єкту оцін-
ки до сектору організаційно-документального забезпечення РВ ФДМУ по 
Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведен-
ня конкурсу (включно) до 13.00.

Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Житомирській області через 
15 календарних днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: 
м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, тел. для довідок 42-04-18.

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
� Назва об’єкта оцінки: нерухоме майно – гараж, літ. Б, площею 

31,4 м2, нежилі приміщення загальною площею 178,7 м2 (літ. З, Д, 
Е, Е'): нежиле приміщення І площею 26,6 м2 (літ. З, Д, Е, Е'), нежиле 
приміщення ІІ площею 84,9 м2 (літ. З, Д, Е, Е'), нежиле приміщення ІІІ 
площею 56,5 м2 (літ. З, Д, Е, Е'), нежиле приміщення ІV площею 10,7 м2 
(літ. З, Д, Е, Е') (разом із земельною ділянкою, кадастровий номер земель-
ної ділянки 2310100000:01:014:0208, розмір земельної ділянки – 0,0300 га). 
Гараж, літ. Б, нежилі приміщення (літ. З, Д, Е, Е') не увійшли до статутного 
капіталу ВАТ «Запорізький сталепрокатний завод» та перебувають на балан-
сі громадської організації «Запорізькі обереги». Місце знаходження об’єкта 
оцінки: 69063, м. Запоріжжя, просп. Леніна, 52. Мета проведення незалеж-
ної оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 0,0300 га. Місце розташу-
вання земельної ділянки (ділянок): 69063, м. Запоріжжя, просп. Леніна, 52. 
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – для розташування адмі-
ністративних будівель та гаража.

Контактні телефони: відділ реформування власності (061) 226-07-75 (76), 
відділ оцінки (061) 226-07- 50 (66).

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2016.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, 

скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта 
господарювання, що проводив оцінку.

Звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки подається до 
регіонального відділення після проходження державної експертизи в 
Держгеокадастрі.

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

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

Претендентам потрібно подати конкурсну документацію в запечатаному 
конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та дату про-
ведення 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 доку-
мента претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працю-
ють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підпи-
сання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково 
залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання 
звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а також копії 
кваліфікаційних документів оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта оціночної 
діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; інфор-
мація про претендента (документ, який містить відомості про претендента 
щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оціню-
вачів, 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 конвер-
ті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, 
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (зазначаєть-
ся в єдиній одиниці виміру – календарних днях).

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

Конкурсну документацію слід подавати до відділу організаційно-
документального та інформаційного забезпечення РВ ФДМУ по Запорізькій 
області (кімн. 9) до 29.01.2016 (включно).

Конкурс відбудеться 04.02.2016 о 10.00 у РВ ФДМУ по Запорізькій 
області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. 35. 
Телефони для довідок: (061) 226-07- 58 (66).

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ 

РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про оголошення конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
� 1. Частина труби котельні та частина асфальто-бетонної пло-

щадки біля основи труби загальною площею 20,0 м2, що перебувають 
на балансі Івано-Франківського обласного державного об’єднання спирто-
вої та лікеро-горілчаної промисловості, за адресою: м. Івано-Франківськ, 
вул. Княгинин, 44.

Запланована дата оцінки: 31.01.2016.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 

об’єкта оренди для продовження договору оренди.
�  2. Приміщення загальною площею 74,6 м2 адміністратив-

ної будівлі, що перебуває на балансі Івано-Франківської дирекції 
УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Івано-Франківська обл., Галицький р-н, 
смт Більшівці, Вічевий Майдан, 3.

Запланована дата оцінки: 31.01.2016.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 

об’єкта оренди для продовження договору оренди.
�  3. Частина приміщення адміністративного лабораторно-

виробничого корпусу площею 174,7 м2, що перебуває на балансі Івано-
Франківського обласного управління водних ресурсів, за адресою: м. Івано-
Франківськ, вул. Сахарова, 23а.

Запланована дата оцінки: 30.11.2015.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 

об’єкта оренди для укладення договору оренди.
Претенденти подають до регіонального відділення конкурсну докумен-

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

заява про участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно до 
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердже-
ного наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270); копія установчого документа 
претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у 
штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання 
звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково за-
лучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту 
про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката 
суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного 
майна України; інформація про претендента (документ, який містить відо-
мості 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 печат-
кою учасника конкурсу конверті і має містити пропозиції щодо вартості ви-
конання робіт та відповідної калькуляції витрат, а також строку виконан-
ня 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 опублікуван-
ня цієї інформації у РВ ФДМУ по Івано-Франківській області за адре-
сою: 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: група інвентарних об’єктів загальною 

площею 707,0 м2, у складі: будівля № 406, інв. № 10012, загальною 
площею 499,0 м2, будівля № 4/1, інв. № 10017, загальною площею 
208,0 м2. Місце знаходження об'єкта оцінки: Луганська обл., м. Рубіжне, 
вул. Заводська, 1. Балансо утримувач: Рубіжнянський казенний хімічний за-
вод «Зоря». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для 
укладення договору оренди.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2016.
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися від-

повідно 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 оцінюва-
чів 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 державного 
майна України від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 13.06.2013 за № 937/23469; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у 
проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна; переліку оцінювачів, які 
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звітів про 
оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного май-
на; письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом 
оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.

Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення кон-
курсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтверд-
них документів. До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
за встановленою формою; копія установчого документа претендента; ко-
пії 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 претен-
дентом 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, ви-
даного 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 неза-
лежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конвер-
ті та має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, 
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (для об’єктів 
нерухомого майна – не більше 5 днів; для цілісних майнових комплексів – 
15 – 20 днів).

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом під-
твердних 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 інфор-
мації о 10.00 у РВ ФДМУ по Луганській області за адресою: 93404, 
Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби народів, 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, бульв. Дружби народів, 32а.

Телефон для довідок (06452) 4-23-48.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ 

РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 

незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності
� 1. Назва об’єкта оцінки: гараж загальною площею 160,2 м2. Місце-

знаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Трускавець, вул. Річки, 19. 
Балансо утримувач: Державна установа «Львівський обласний лаборатор-
ний центр Держсанепідемслужби України». Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою 
укладення договору оренди.

Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під 
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової терито-
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рії. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Трускавець, 
вул. Річки, 19.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2016 (орі-
єнтовно).

� 2. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового примі-
щення на першому поверсі (вестибуль) та другому поверсі навчального 
корпусу № 4 загальною площею 2,0 м2. Місце знаходження об’єкта оцін-
ки: м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5. Балансо утримувач: Національний 
університет «Львівська політехніка». Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою про-
довження договору оренди.

Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової те-
риторії. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Митрополита 
Андрея, 5.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2016 (орі-
єнтовно).

� 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № XIII 
площею 4,0 м2 на першому поверсі гуртожитку. Місце знаходження об’єкта 
оцінки: м. Львів, вул. Підголоско, 23. Балансо утримувач: Українська академія 
друкарства. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для роз-
рахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.

Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під 
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової терито-
рії. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Підголоско, 23.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2015 (орі-
єнтовно).

� 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення вести-
бу ля на першому поверсі навчального корпусу № 1 площею 2,0 м2. 
Місце знаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Карпінського, 2/4. Балансо-
утримувач: Національний університет «Львівська політехніка». Мета про-
ведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру 
орендної плати з метою продовження договору оренди.

Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під 
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. 
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Карпінського, 2/4.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2016 (орі-
єнтовно).

� 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення вес-
тибуля на першому поверсі навчального корпусу № 5 площею 2,0 м2. 
Місце знаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Степана Бандери, 28а. 
Балансо утримувач: Національний університет «Львівська політехніка». Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру 
орендної плати з метою продовження договору оренди.

Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будів-
лі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Степана 
Бандери, 28а.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2016 (орі-
єнтовно).

�  6. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення за-
гальною площею 37,4 м2. Місце знаходження об’єкта оцінки: м. Львів, 
вул. Карпінського, 6. Балансо утримувач: Національний університет «Львів-
ська політехніка». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вар-
тості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження дого-
вору оренди.

Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під 
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової терито-
рії. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Карпінського, 6.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2016 (орі-
єнтовно).

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

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

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

тверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідо-
цтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповід-
но до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної 
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 10.06.2013 № 796 та зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 13.06.2013 № 937/23469; досвіду 
суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного 
майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки 
майна та підписання звіту про оцінку майна, та їх особистого досвіду у про-
веденні оцінки подібного майна; письмової згоди оцінювачів, яких буде за-
лучено суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.

Для участі в конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Львівській облас-
ті конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та під-
твердних документів. До підтвердних документів належать:

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

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

Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 че-
рез 14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, 
вул. Січових Стрільців, 3.

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

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності

� 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення за-
гальною площею 20,2 м2 в адміністративній будівлі. Місце знаходження 
об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Жидачів, вул. Шашкевича, 2. Балансо-
утримувач: Відділ Держгеокадастру у Жидачівському районі Львівської об-
ласті. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розра-
хунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.

Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової те-
риторії. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Жидачів, 
вул. Шашкевича, 2.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2015 (орі-
єнтовно).

� 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 36 (2,3 м2); 37 
(13,4 м2); 44 (11,6 м2); 45 (11,3 м2); 46 (11,3 м2); 47 (11,1 м2) загальною 
площею 61,0 м2 на третьому поверсі будівлі. Місце знаходження об’єкта 
оцінки: Львівська обл., Яворівський р-н, смт Івано-Франкове, вул. Львівська, 
32. Балансо утримувач: Львівська дирекція Українського державного підпри-
ємства поштового зв’язку «Укрпошта». Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою про-
довження договору оренди.

Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під 
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової тери-
торії. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Яворівський 
р-н., смт Івано-Франкове, вул. Львівська, 32.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2016 (орі-
єнтовно).

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

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

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

тверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідо-
цтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відпо-
відно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціноч-
ної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 
10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.06.2013 за 
№ 937/23469; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, 
зокрема подібного майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання 
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, та їх особистого досві-
ду у проведенні оцінки подібного майна; письмової згоди оцінювачів, яких буде 
залучено суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.

Для участі в конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Львівській облас-
ті конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та під-
твердних документів. До підтвердних документів належать:

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

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

Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 че-
рез 14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, 
вул. Січових Стрільців, 3.

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

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ 

РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 

незалежної оцінки майна з визначенням ринкової вартості
�  1. Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною площею 

8,5 м2. Місце знаходження об’єкта: вул. Степового Фронту, 46, м. Полтава. 
Балансо утримувач: Професійно-технічне училища № 31 м. Полтава. Мета 
оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору 
оренди.

Запланована дата оцінки: 31.01.2016.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 ка-

лендарних дні для доопрацювання звіту).
�  2. Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною пло-

щею 10,6 м2. Місце знаходження об’єкта: вул. Жовтнева, 2, м. Зіньків, 
Полтавська обл. Балансо утримувач: Управління Державного казначейства 
у Зіньківському районі Полтавської області. Мета оцінки: визначення рин-
кової вартості з метою продовження дії договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.01.2016.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 ка-

лендарних дні для доопрацювання звіту).
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі доку-

менти:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно до 

Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого 
наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270 та зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 19.09.2011 за № 1096/19834); копію установчого документа пре-
тендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному 
складі та яких буде залучено претендентом до проведення оцінки та підписання 
звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залуче-
но претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про 
оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфіка-
ційних документів оцінювачів; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, 
виданого претенденту ФДМУ; інформацію про претендента (документ, який 
містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та 
особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та 
додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного 
майна, тощо); один конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу.

Зазначені документи подаються у запечатаному конверті.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті 

і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат, 
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних 
днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Конкурсну документацію слід подавати до відділу персоналу та адмі-
ністративно-господарської роботи РВ ФДМУ по Полтавській області за адре-
сою: м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, кімн. 401 до 05.02.2016 включно.

Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяль-
ності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270 та зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за № 1096/19834, конкурс 
відбудеться 11.02.2016 о 10.00 у РВ ФДМУ по Полтавській області 
за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, 4-й поверх, кімн. 
404. Телефон для довідок (05322) 2-89-58.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ 

РВ ФДМУ по Сумській області про оголошення конкурсу  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
� 1. Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів за-

гальною площею 51,8 м2, а саме: 1) нежитлові приміщення загальною 
площею 47,8 м2; 2) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 
(балансо утримувач – Охтирський коледж Сумського національного аграрно-
го університету). Місце знаходження об’єкта оцінки: м. Охтирка, вул. Фрунзе, 
46. Мета проведення незалежної оцінки – оренда.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2016.
Термін виконання робіт – 5 календарних днів від дати укладення догово-

ру на проведення незалежної оцінки майна.
� 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 

36,6 м2 будівлі – пам’ятки архітектури місцевого значення «Будинок 
П. Лютого» (балансо утримувач – Національний заповідник «Глухів»). Місце-
знаходження об’єкта оцінки: м. Глухів, вул. Києво-Московська, 34. Мета про-
ведення незалежної оцінки – оренда.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2016.
Термін виконання робіт – 5 календарних днів від дати укладення догово-

ру на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися від-

повідно 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 під-

тверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідо-
цтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відпо-
відно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реє-
стрі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна України 
від 19.12.2001 № 2355 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.12.2001 за № 1092/6283; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у прове-
денні 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; пись-
мової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної 
діяльності до виконання робіт з оцінки майна; у разі проведення підприєм-
ством діяльності, пов’язаної з державною таємницею, спеціального дозволу 
на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, виданого 
суб’єкту оціночної діяльності (допусків оцінювачів, які перебувають у тру-
дових відносинах із суб’єктом оціночної діяльності або залучаються ним за 
цивільно-правовими договорами), або дозволу, виданого іншому суб’єкту 
оціночної діяльності, якого за відповідною угодою буде залучено до вико-
нання робіт, пов’язаних з державною таємницею.

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

Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення кон-
курсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтверд-
них документів. До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі за встановленою формою; копія установчого 
документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів (у тому 
числі копії посвідчень про підвищення кваліфікації), які працюють у штатному 
складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про 

оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено пре-
тендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку 
майна, завірені їх особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оціноч-
ної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; 
інформація про претендента (документ, який містить відомості про претен-
дента 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 запе-
чатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, 
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку вико-
нання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про 
проведення конкурсу. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з 
відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на 
який подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, 
який подає заяву.

Конкурс відбудеться 3 лютого 2016 року о 10.00 за адресою: 
м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 5.

Кінцевий термін подання конкурсної документації – 28 січня 2016 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’єкта
� 1. Назва об’єкта оцінки: частини нежитлових приміщень першого 

поверху навчального корпусу з готелем слухачів факультету підвищення 
кваліфікації (корпус 11) загальною площею 221,1 м2 (літ. «О», позиції: 
зал їдальні (9) – 84,5 м2; підсобне приміщення (10) – 8,7 м2; підсобне 
приміщення (11) – 4,6 м2; холодильна камера (12) – 7,1 м2; умивальник 
(13) – 2,4 м2; туалет (14) – 1,2 м2; підсобне приміщення (15) – 6,6 м2; 
душова (18) – 2,1 м2; кладова (19) – 5,5 м2; посудомийка (20) – 13,2 м; 
кухня (21) – 25,8 м2; роздавальна (22) – 19,0 м2; коридор (LVI) – 8,7 м2; 
умивальник (LVII) – 1,3 м2; туалет – (LVIII) – 1,1 м2; умивальник (LIX) – 
1,3 м2; туалет (LX) – 1,1 м2; туалет (LXI) – 26,9 м2), що перебувають на 
балансі Тернопільського національного економічного університету. Місце-
знаходження об’єкта оцінки: вул. Львівська, 11а, м. Тернопіль.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
майна для розрахунку орендної плати з метою передачі його в оренду ре-
гіональним відділенням.

Основні види продукції (послуг), що виробляється: –.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 30.11.2015 – 

276 357,31 грн.
Дата оцінки – 31.01.2016.
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну 

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

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

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

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

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

які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих від-
повідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну 
оціночну діяльності в Україні», яким передбачено здійснення діяльності з оцін-
ки майна за напрямом – «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціаліза-
цією 1.1. «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому 
числі земельних ділянок та майнових прав на них»; які мають відповідну ква-
ліфікацію стосовно оцінки об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними 
кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в 
Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення 
Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердже-
ного наказом ФДМУ від 10.06.2013 № 796, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 13.06.2013 за № 937/23469; які мають досвід у проведенні 
оцінки майна, зокрема подібного майна; у складі яких працюють оцінювачі, 
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про 
оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна; за 
наявності 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 докумен-
тів, а подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні 
прий має рішення щодо недопущення його до участі в конкурсі. За письмовою 
заявою претендента підготовлена ним конкурсна документація може бути 
повернута після затвердження протоколу засідання комісії.

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

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

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

Конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікування цієї 
інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по 
Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11. 
Телефон для довідок 52-66-85.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,  
АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ  

та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ 

РВ ФДМУ в Херсонській області, Автономній Республіці  
Крим та м. Севастополі про оголошення конкурсу з відбору  

суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені  
до проведення оцінки державного майна

� 1. Об’єкт оцінки: частина одноповерхової будівлі трансформа-
торної підстанції загальною площею 2,0 м2, що перебуває на балансі 
Головного управління Державної казначейської служби України у Херсонській 
області, за адресою: м. Херсон, вул. Комсомольська, 21. Мета проведення 
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної 
плати при укладенні договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.01.2016.
�  2. Об’єкт оцінки: колишня будівля районної електричної під-

станції площею 82,6 м2 (інвентарний № 2683) за адресою: м. Херсон, 
вул. Петренка, 7, що не ввійшла до статутного капіталу ТОВ «Асоціація дитя-
чого харчування». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.01.2016.
� 3. Об’єкт оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщен-

ня загальною площею 35,6 м2 на першому поверсі будинку гурто-
житку, що перебуває на балансі ХДЗ «Палада», за адресою: м. Херсон, 
вул. Червонофлотська, 126. Мета проведення незалежної оцінки – визна-
чення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні до-
говору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.01.2016.
� 4. Об’єкт оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загальною 

площею 202,29 м2 на першому поверсі гуртожитку, що перебувають на 
балансі ХДЗ «Палада», за адресою: м. Херсон, вул. Червонофлотська, 126. 
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для роз-
рахунку орендної плати при укладенні договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.01.2016.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, 

скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта 
господарювання, що проводив оцінку.

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

заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; копію установчого 
документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів (у тому 
числі копії посвідчень про підвищення кваліфікації), які працюють у штатному 
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Продовження таблиціскладі та 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; копію сертифіката суб’єкта оці-
ночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; 
інформацію про претендента (документ, який містить відомості про претен-
дента 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, та терміну виконання робіт у календарних 
днях (не більше 5 днів).

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

Конкурсна документація приймається до 14.00 за чотири робочих дні 
до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, 
просп. Ушакова, 47, кімн. 222.

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

Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області, Автономній 
Республіці Крим та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. 
Ушакова, 47, кімн. 225 о 9.00 через 14 днів після опублікування цієї 
інформації, телефон для довідок (0552) 22-44-44.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ 

РВ ФДМУ по Хмельницькій області про оголошення конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 

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

об’єкта оренди для продовження договору оренди.
� Назва об’єкта оцінки № 1: приміщення площею 15,0 м2. Балансо-

утримувач – Головне управління статистики у Хмельницькій області. Місце-
знаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Красилів, вул. Булаєнка, 6а.

Запланована дата оцінки – 31.01.2016.
Організаційно-правова форма – державна власність.
� Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення площею 10,8 м2. Балансо-

утримувач – Головне управління статистики у Хмельницькій області. Місце-
знаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Красилів, вул. Булаєнка, 6а.

Запланована дата оцінки – 31.01.2016.
Організаційно-правова форма – державна власність.
� Назва об’єкта оцінки № 3: приміщення загальною площею 87,9 м2 

у будівлі колишнього побуткомбінату. Балансо утримувач – Теофіпольський 
професійний аграрно-промисловий ліцей. Місце знаходження об’єкта: Хмель-
ницька обл., Теофіпольський р-н, смт Базалія, вул. Б. Хмельницького, 1.

Запланована дата оцінки – 31.01.2016.
Організаційно-правова форма – державна власність.
� Назва об’єкта оцінки № 4: приміщення площею 12,4 м2. Балансо-

утримувач – Хмельницьке обласне управління водних ресурсів. Місце-
знаходження об’єкта: м. Хмельницький, вул. Соборна, 29.

Запланована дата оцінки – 31.01.2016.
Організаційно-правова форма – державна власність.
� Назва об’єкта оцінки № 5: приміщення загальною площею 13,9 м2 

(у т. ч. площа загального користування – 0,7 м2). Балансо утримувач – 
Хмельницька дирекція УДППЗ «Укрпошта». Місце знаходження об’єкта: 
Хмельницька обл., Ізяславський р-н, с. Плужне, вул. Жовтнева, 1.

Запланована дата оцінки – 31.01.2016.
Організаційно-правова форма – державна власність.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну докумен-

тацію у запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містять-
ся 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, затверджено-
го наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270); копія установчого документа пре-
тендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатно-
му складі та 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, а також копії кваліфікаційних до-
кументів оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого 
претенденту Фондом державного майна України; інформація про претендента, 
в якій зазначаються досвід роботи, кваліфікація та особистий досвід роботи оці-
нювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з 
незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу – практичний досвід з ви-
значення ринкової вартості подібного майна.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конвер-
ті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, 
пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календар-
них днях). До уваги приймаються пропозиції, в яких строк виконання робіт з 
оцінки об’єктів нерухомого майна не перевищує 5 днів.

Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування 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 робочих дні до дати 
проведення конкурсу (включно). Телефон для довідок (0382) 79-56-16.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ 

РВ ФДМУ по Черкаській області про оголошення конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 

незалежної оцінки об’єктів оренди
� 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди 
державного майна.

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Пло

ща, м2
Адреса об’єкта 

оцінки Балансо утримувач Дата 
оцінки

1 Частина нежитлового приміщен
ня першого поверху адмінбудівлі 
(приміщення № 21 – комора)

7,5 м. Черкаси, вул. В. 
Чорновола, 157

Державна фінансова інспек
ція в Черкаській області

31.01.16

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Пло

ща, м2
Адреса об’єкта 

оцінки Балансо утримувач Дата 
оцінки

2 Частина приміщень цокольного 
поверху чотириповерхової 
цегляної будівлі навчального 
корпусу № 1

173,1 Черкаська обл., 
м. Тальне, вул. Ра
дянська, 93

ВСП Тальнівський буді
вельноекономічний коледж 
Уманського національного 
університету садівництва

31.01.16

� 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-
тості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди 
державного майна.

№ 
з/п

Назва об’єкта оцінки
Пло

ща, м2 Адреса об’єкта оцінки Балансо утримувач
Дата 

оцінки
1 Частина приміщення першого по

верху адмінбудівлі
105,5 м. Черкаси, бульв. 

Шевченка, 205
ДП «Черкаський держав
ний центр науки, іннова
цій та інформатизації»

31.01.16

2 Частина приміщень першого 
по вер ху п’ятиповерхової адмін
будівлі

68,0 м. Черкаси, вул. В’ячес
лава Чорновола, 243/1

ДП «УкрНДПІлегпром» 31.01.16

Вимоги до претендентів на участь у конкурсі:
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної ді-

яльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270, (далі – 
Положення) документація подається претендентом в запечатаному кон-
верті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті 
потріб но зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяль-
ності». До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за 
встановленою формою (додаток 2 до Положення); копія установчого доку-
мента претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працю-
ють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підпи-
сання 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 земель-
ної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцін-
ку земельної ділянки), завірені їхніми особистими підписами, а також копії 
кваліфікаційних документів оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта оціноч-
ної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; 
інформація про претендента (документ, який містить відомості про претен-
дента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи 
оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються 
ним, з незалежної оцінки майна, у т. ч. подібного майна, тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конвер-
ті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, 
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (у календар-
них днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Конкурсну документацію слід подавати до РВ ФДМУ по Черкаській об-
ласті за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205.

Останній день подання заяв – 29 січня 2016 року.
Конкурс відбудеться 4 лютого 2016 року о 10.00 у РВ ФДМУ по 

Черкаській області за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 
205, тел. 37-29-71.

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ 

РВ ФДМУ по Чернівецькій області про оголошення конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 

до проведення незалежної оцінки майна
� Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого приміщення (2-20) пло-

щею 3,5 м2 першого поверху будівлі (літ. А). Місце знаходження об’єкта: 
м. Чернівці, вул. Поштова, 6. Балансо утримувач: ЧД УДППЗ «Укрпошта», 
тел. (0372) 52-00-26, факс (0372) 51-54-67. Мета проведення незалежної 
оцінки: передача в оренду.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів): 1 од. (частина вбудованого приміщення (2-20) площею 
3,5 м2 першого поверху будівлі (літ. А).

Балансова залишкова вартість основних засобів: 8 722,97 грн. станом 
на 31.12.2015.

Розмір земельної ділянки: 0,2402 га, розмір земельної ділянки під 
об’єктом оренди пропорційний площі будівлі.

Місце розташування земельної ділянки: м. Чернівці, вул. Поштова, 6.
Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування будівель.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування (дер-

жавний акт на право постійного користування землею серія І-ЧВ № 001158 
від 02.02.2001).

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 3 001 131,00 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовна дата 

оцінки – 31.12.2015.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися від-

повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 29.08.2011 
№ 1270 (із змінами та доповненнями).

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

тверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідо-
цтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відпо-
відно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реє-
стрі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна України 
від 19.12.2001 № 2355 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.12.2001 за № 1092/6283 (зі змінами); досвіду суб’єкта оціночної діяльності 
у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна; переліку оцінювачів, 
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про 
оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна; 
письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оці-
ночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.

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

Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Чернівецькій об-
ласті конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та 
підтвердних документів. До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 2 до 
Положення); копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних 

документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено 
до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди 
оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення ро-
біт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми осо-
бистими підписами (у тому числі тих, що працюють за сумісництвом); 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, кваліфіка-
ції та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатно-
му 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 календар-
них днях, який не перевищує 5 календарних днів.

Конкурсну документацію слід подавати до сектору організаційно-
документального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Чернівецькій 
області (м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а) за чотири робочих дні до оголо-
шення дати проведення конкурсу (включно).

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом 
підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті потрібно зро-
бити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також 
зазначити назву об’єкта, на який подано заяву про участь у конкурсі, та на-
зву суб’єкта господарювання, який подає заяву.

Конкурс відбудеться 4 лютого 2016 р. о 10.00 у РВ ФДМУ по 
Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а. 
Телефон для довідок (0372) 55-44-84.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ 

РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

№ 
з/п

Назва об’єкта оцінки
Пло

ща, м2 
Балансо утримувач Місце знаходження об’єкта

Дата 
оцінки

1 Нежитлове приміщен
ня першого поверху 
будівлі гуртожитку

22,2 Остерський коледж будівни
цтва та дизайну

17044, Чернігівська обл., 
Козелецький рн, м. Остер, 
вул. Незалежності, 50

31.01.16

2 Нежитлова будівля (га
раж для легкових авто
мобілів) (літ. «Д»)

91,9 – Чернігівська обл., м. Ніжин, 
вул. Шевченка, 90

31.01.16

3 Нежитлова будівля (сто
лярний цех) (літ. «Л»)

65,3 – Чернігівська обл., м. Ніжин, 
вул. Шевченка, 90

31.01.16

4 Нежитлове приміщен
ня гаража

74,5 Ніжинський міський відділ (з 
обслуговування міста Ніжина 
та Ніжинського району) УМВС 
України в Чернігівській області

Чернігівська обл., м. Ніжин, 
вул. Липіврізька, 4а

31.01.16

Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей 
оренди.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися від-
повідно до вимог Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяль-
ності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270 та зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за № 1096/19834.

Вимогами до претендентів для участі в конкурсі з відбору суб’єктів оці-
ночної діяльності передбачена наявність:

відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцінки, що 
має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів 
та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів та суб’єктів 
оціночної діяльності; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцін-
ки 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 зго-
ди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності 
до виконання робіт з оцінки майна.

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

Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну 
документацію, яка подається в запечатаному конверті з описом підтвердних 
документів, що містяться в конверті. До підтвердних документів належать:

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

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конвер-
ті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, 
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (зазначаєть-
ся в єдиній одиниці виміру – календарних днях). Строк виконання робіт не 
може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору на 
проведення оцінки об’єкта оренди.

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

Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області о 15.00 че-
рез 14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів, 
просп. Миру, 43.

Конкурсну документацію слід подавати до загального відділу РВ ФДМУ 
по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати прове-
дення конкурсу (включно) за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 
320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.

Продовження рубрики на стор. 7

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ

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

о р е н д а

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ОГОЛОШЕННЯ 

орендодавця – РВ ФДМУ по Вінницькій області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу управління
Балансоутримувач 

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження
загальна 

площа, м2
вартість майна за неза

лежною оцінкою, грн
максимально мож
ливий строк оренди

мета використання

1 Державна служба статисти
ки України

02359395, Головне управління статистики у Вінницькій області, 21100, 
м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 15, тел. (0432) 525770

Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення на 11му 
поверсі адміністративної будівлі (літ. А)

– 21100, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 15 15,7 79 976,00 2 роки Розміщення офіса

2 Державна служба статисти
ки України

02359395, Головне управління статистики у Вінницькій області, 21100, 
м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 15, тел. (0432) 525770

Нерухоме майно – нежитлове вбудоване приміщення в одно
поверховому будинку управління статистики (літ. А)

– 23000, Вінницька обл., Барський рн, 
м. Бар, вул. Соборна, 32

17,1 61 440,00 До 24.08.2018 Розміщення складу

3 Державна служба статисти
ки України

02359395, Головне управління статистики у Вінницькій області, 21100, 
м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 15, тел. 525770

Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення на друго
му поверсі адмінбудівлі (літ. А)

02359395.20.АААДЕЕ741 24400, Вінницька обл., Бершадський рн, 
м. Бершадь, вул. Миколаєнка, 21

14,6 58 444,00 2 роки Надання стоматологічних 
послуг

4 Державна служба статисти
ки України

02359395, Головне управління статистики у Вінницькій області, 21100, 
м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 15, тел. 525770

Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення на 
першому поверсі адміністративної будівлі відділу статистики 
(літ. А)

02359395.20.АААДЕЕ744 22200, Вінницька обл., Погребищенський 
рн, м. Погребище, вул. Б. Хмельниць
кого, 73

17,68 48 425,00 2 роки Розміщення офіса

5 Державна служба України з 
питань геодезії, картографії 
та кадастру

02570977, Подільське державне підприємство геодезії, картографії та 
кадастру, 21027, м. Вінниця, вул. Келецька, 63, тел. 464725

Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованого при
міщення вестибуля на першому поверсі 5поверхового адмін
будинку (літ. А)

02570977.1.ЕМГУТГ010 21027, м. Вінниця, вул. Келецька, 63 2,0 13 142,00 2 роки 364 дні Розміщення торгового 
автомата з продажу гарячих 
напоїв

6 Міністерство соціальної по
літики України

20080805, Віницький районний центр зайнятості, 21029, м. Вінниця, 
вул. Квятека, 20, тел. 556219

Нерухоме майно – 2поверхове нежитлове приміщення 
(літ. «Б») 

20080805.1.ЯРЦЯЖЖЕ003 м. Вінниця, вул. Збишка, 9, приміщення 1 222,4 958 621,00 1 рік Розміщення складу

7 Міністерство освіти і науки 
України

03065750, Державний навчальний заклад «Немирівський професійний 
ліцей», 22800, Вінницька обл., Немирівський рн, м. Немирів, вул. 50 
років ВЛКСМ, 1, тел. (0231) 20587

Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення на 3му 
поверсі навчального корпусу (літ. А) та у будівлі майстерні 
(літ. М)

03065750.1.АААБИД244 
03065750.1.АААБИД246 

22800, Вінницька обл., Немирівський рн, 
м. Немирів, вул. 50 років ВЛКСМ, 1 

46,8;  
54,2

101 837,00; 
79 024,00

2 роки 364 дні Розміщення курсів з нав
чання водіїв автомобілів

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

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ОГОЛОШЕННЯ 

орендодавця – РВ ФДМУ по Запорізькій 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 Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Запорізькій області

14313843, не увійшло до статутного капіталу ВАТ «Завод «Гамма» в процесі приватизації, 
та перебуває на балансі Товариства з обмеженою відповідальністю «МАССА ГРУПП» 
(38025346), 69035, м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 11, тел. (067) 4308320

Частина нежитлового приміщення № 7 (у складі приміщень 
№ 2, № 4) першого поверху будівлі літ. А, інв. № 2000177

– м. Запоріжжя, 
вул. Перемоги, 62

29,7 84 013,00 2 роки 364 дні Розміщення торговельного об’єкта 
з продажу непродовольчих товарів

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

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ОГОЛОШЕННЯ 

орендодавця – РВ ФДМУ по Львівській 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 інфра
структури України

33073442, ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького», 79000, 
м. Львів, аеропорт ЦА, тел. (032) 2298216 

Частина нежитлового приміщення, розташованого на третьому 
поверсі у будівлі під літ. «Б3», новий аеровокзал ДП «Міжнород
ний аеропорт «Львів»

33073442.1.БИКУГЧ487 м. Львів, 
вул. Любінська,168

140,0  2 901 949,00  
станом на 31.10.2015

1 рік Розміщення складу в митній зоні

2 Міністерство інфра
структури України

33073442, ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького», 79000, 
м. Львів, вул. Любінська, 168, тел. (032) 2298216 

Нежитлове приміщення, що розташоване на другому поверсі 
триповерхової будівлі під літ. «Б3», новий аеровокзал ДП «Між
народний аеропорт «Львів»

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

25,0 585 216,00  
станом на 31.10.2015

1 рік Розміщення транспортного підприємства з пе
ревезення пасажирів

3 Державна фіскальна 
служба України

22380635, ДП «Виробничосервісний центр у Львівській області», 79003, м. Львів, 
вул. Стрийська, 35, тел. (032) 2973101

Нежитлове приміщення на цокольному поверсі адмінбудівлі 22380635.1.ВБКВТВ143 м. Львів, 
вул. Стрийська, 35

20,0 220 600,00  
станом на 30.11.2015

2 роки 364 дні Обслуговування офісної техніки (інше викорис
тання нерухомого майна)

4 Міністерство внутріш
ніх справ України

20760948, Медичний реабілітаційний центр МВС України «Перлина Прикарпаття», 
Львівська обл., м. Трускавець, вул. Степана Бандери, 71, тел. (03247) 50649

Нежитлова будівля на території МРЦ «Перлина Прикарпаття» 20760948.1.ЖЦНЛОВО51 м. Трускавець, 
вул. Степана Бан
дери, 71

371,6 414 700,00  
станом на 31.10.2015

2 роки 364 дні Надання послуги з постачання водяної пари і гаря
чої води (інше використання нерухомого майна)

5 Міністерство інфра
структури України 

33073442, Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила 
Галицького», 79000, м. Львів, Аеропорт ЦА, тел.: (032) 2298216, (032) 2298025 

Частина нежитлового приміщення, розташованого на першому 
поверсі в будівлі «Б3», новий аеровокзал 

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

4,0 95 053,00 
станом на 30.11.2015

1 рік Розміщення пункту прокату автомобілю (інше 
використання нерухомого майна)

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ ФДМУ по Львівській області. 
Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс 
на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ОГОЛОШЕННЯ 

орендодавця – РВ ФДМУ по Миколаївській 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 інфраструктури 
України

01125608, ДП «Миколаївський морський торговельний порт», м. Миколаїв, вул. Заводська, 
23/14, тел. (0512) 508188

Нежитлові приміщення в нежитловій будівлі 
адміністративнопобутового корпусу 

01125608.1.БАОПВЛ075 м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/10 549,3 922 050,00 5 років За функціональним 
призначенням

2 Міністерство інфраструктури 
України

01125608, ДП «Миколаївський морський торговельний порт», м. Миколаїв, вул. Заводська, 
23/14, тел. (0512) 508188

Нежитлові приміщення в будівлі гаража малої 
механізації 

01125608.1.БАОПВЛ077 м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/4 600,1 682 260,00 5 років За функціональним 
призначенням

3 Міністерство оборони України 35123222, Філія «Одеське управління військової торгівлі «Концерну «Військторгсервіс», 65063, 
м. Одеса, вул. Армійська, 10а, тел. (048) 7143926

Приміщення № 5 – 13, розташовані в однопо
верховій будівлі магазину

33689922.32УВЮЯЮТ087 Миколаївська обл., Вознесенський рн, 
с. Мартинівське, БОС2, будівля № 11а

148,3 104 800,00 2 роки 364 дні Для розміщення 
пекарні

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й по-
верх, 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 написом «Заява про 
оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини чет-
вертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
ОГОЛОШЕННЯ 

орендодавця – РВ ФДМУ по Полтавській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява

№ 
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий номер 
майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза

лежною оцінкою, грн
максимально можли

вий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

31035253, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 
36003, м. Полтава, вул. Остроградського, 2, тел. (0532) 562313

Частина приміщень котельні (№ 5, 6, 7, 8) на тери
торії виробничих майстерень 

31035253.1.НФАХЧД045 м. Полтава, вул. Мо
настирська, 25 

108,1 240 300,00 2 роки 11 місяців Розміщення теплотехнічного обладнання, що працює 
на альтернативних видах палива

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, 4-й поверх, кімн. 401. Заяви подаються в окре-
мому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди від-
повідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ОГОЛОШЕННЯ 

орендодавця – РВ ФДМУ по Тернопільській області про намір передати в оренду об’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 незалеж
ною оцінкою, грн. без ПДВ

максимально можли
вий строк оренди мета використання

1 Державна служба 
статистики України

02362374, Головне управління статистики у Тернопільській області, 46001, м. Тернопіль, 
вул. Над Ставом, 10, тел.: (0352) 525031, 527286

Частина нежитлового приміщення першого поверху (поз. 14)
будинку № 3 відділу статистики у Підволочиському районі

02362374.1.БЖОННХО19.2 Тернопільська обл., смт Під
волочиськ, вул. Лисенка, 3 

13,3 21 450,00 2 роки 11 місяців Розміщення офісного при
міщення

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 603, РВ ФДМУ по Тернопільській об-
ласті. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс 
на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ОГОЛОШЕННЯ  

орендодавця – РВ ФДМУ по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза
лежною оцінкою, грн

максимально можли
вий строк оренди мета використання

1 Державна служба України з 
питань геодезії, картогра
фії та кадастру

26424660, Черкаська регіональна філія Державного підприємства 
«Центр державного земельного кадастру», м. Черкаси, вул. Смілян
ська, 131, тел. (0472) 630859

Частина приміщення адмінбудівлі 21616582.1.ШКСФВБ318 Черкаська обл., 
м. Монастирище, 
вул. Гагаріна, 4

23,4 47 421,97 2 роки 364 дні Розміщення офіса

2 Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України 

14309563, Державне підприємство «Науководослідний інститут 
«Акорд», м. Черкаси, вул. Одеська, 8, тел. (0472) 324961

Частина приміщень 6го поверху шестипо
верхової адміністративновиробничої будівлі

– м. Черкаси, 
вул. Одеська, 8 

41,6 79 000,00 2 роки 11 місяців Приміщення для виробничих потреб (слюсарна майстерня) та використан
ня площ спільного користування 

3 Міністерство освіти і науки 
України 

02736538, Державне підприємство «Черкаський державний центр на
уки, інновацій та інформатизації», 18000, м. Черкаси, бульв. Шевчен
ка, 205, тел. (0472) 360816

Частина приміщення першого поверху 
адмінбудівлі

– м. Черкаси, бульв. 
Шевченка, 205 

17,0 84 490,00 2 роки 364 дні Розміщення офіса, площа загального користування 

4 Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України 

00209160, Державне підприємство «Черкаський державний науково
дослідний інститут технікоекономічної інформації в хімічній промис
ловості», м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, тел. (0472) 452763

Приміщення першого поверху чотириповер
хової адміністративної будівлі

– м. Черкаси, бульв. 
Шевченка, 205 

22,2 109 100,00 2 роки 364 дні Розміщення офіса, розміщення ксерокопіювальної техніки для надання на
селенню послуг із ксерокопіювання документів 

5 Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України 

00209160, Державне підприємство «Черкаський державний науково
дослідний інститут технікоекономічної інформації в хімічній промис
ловості», м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, тел. (0472) 452763

Приміщення першого поверху чотириповер
хової адміністративної будівлі

– м. Черкаси, бульв. 
Шевченка, 205 

19,9 97 800,00 2 роки 364 дні Інше використання нерухомого майна – діяльність з ремонту та технічного 
обслуговування електронного і оптичного устаткування 

6 Міністерство аграрної по
літики та продовольства 
України 

00415528, Черкаська філія інституту «Укрдіпросад», м. Черкаси, 
вул. Смілянська, 120/1, тел. (0472) 637560

Частина приміщень першого поверху 
чотири поверхової цегляної будівлі 

– м. Черкаси, 
вул. Смілянська, 
120/1

31,64 102 950,00 2 роки 364 дні Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім 
товарів підакцизної групи, – 29,64 м2;
розміщення торговельного об’єкта з продажу алкогольних та тютюнових 
виробів – 1,5 м2;
розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів – 0,5 м2 

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 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 комунально-
го майна».

м. КИЇВ
ОГОЛОШЕННЯ 

орендодавця – РВ ФДМУ по м. Києву 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 незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди мета використання

1 Міністерство внутріш
ніх справ України

08735882, Центральний госпіталь МВС України, 04116, м. Київ, 
вул. Бердичівська, 1, тел. 4815601

Нерухоме майно – нежитлове приміщення 
на першому поверсі лікувального корпусу

08735882.2.СВЖЛАК015 м. Київ, вул. Берди
чівська, 1

18,0 267 600,00  
станом на 30.09.2015

2 роки 11 місяців Розміщення аптеки, що реалізує 
готові ліки

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. Заяви подаються в окремо-
му 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».

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ НА ПРАВО ОРЕНДИ МАЙНА

ІНфОРМАцІЯ РЕГІОНАЛьНИх ВІДДІЛЕНь фДМУ

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

 ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по Львівській області про проведення конкурсів  

на право оренди нерухомого державного майна 
�  1. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення (кімната 

для умивання) на четвертому поверсі семиповерхової будівлі гурто-
житку № 2 загальною площею 2,0 м2, реєстровий номер 02070996.26.
ЛЦУФБО164, за адресою: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 114а, що пере-
буває на балансі ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України».

Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Основні умови проведення конкурсу:
Умова 1. Використання орендованого майна: розміщення суб’єкта гос-

подарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (розміщен-
ня пральних автоматів).

Умова 2. Початковий розмір орендної плати за базовий місяць 
оренди – грудень 2015 року становить 89,02 грн без ПДВ, виходячи із 
вартості майна – 20 600,00 грн без ПДВ, визначеної в звіті про незалежну 
оцінку майна на 31.08.2015. 

Умова 3. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати 
за базовий місяць оренди – грудень 2015 року.

Умова 4. Об’єкт оренди не підлягає приватизації.
Умова 5. Об’єкт оренди не підлягає передачі в суборенду.
Умова 6. Строк оренди – 2 роки 364 дні.
Умова 7. Укладення договору страхування орендованого майна.
Умова 8. Укладення з балансоутримувачем орендованого майна дого-

вору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орен-
дованого майна, плати податку на землю та надання комунальних послуг 
орендарю.

Умова 9. Оплата платником коштів за виготовлення звіту про оцінку май-
на згідно з умовами договору на проведення оцінки майна № 320/15 від 
05.10.2015. У випадку, якщо ініціатор укладення договору оренди держав-
ного майна не став переможцем конкурсу – компенсація платнику (ініціа-
тору укладення договору) витрат переможцем конкурсу у тридцятиденний 
термін від дати укладення договору оренди (за умови надання підтвердних 
документів).

Конкурс буде проведено в РВ ФДМУ по Львівській області (79000, 
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, каб. 4) на 21-й календарний день 
після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості привати-
зації» об 11.00. 

Кінцевий термін приймання заяв та інших документів, що визначені 
п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 
№ 906, (далі – Порядок) – за 3 (три) робочих дні до дати проведення 
конкурсу.

Ознайомитися з об’ єктом можна в робочі дні за місцем його розташу-
вання.

� 2. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення (кімната для 
умивання) на третьому поверсі п’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 1 
загальною площею 2,0 м2, реєстровий номер 02070996.26.ЛЦУФБО163, 
за адресою: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 114, що перебуває на балансі 
ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України».

Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Основні умови проведення конкурсу:
Умова 1. Використання орендованого майна: розміщення суб’єкта гос-

подарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (розміщен-
ня пральних автоматів).

Умова 2. Початковий розмір орендної плати за базовий місяць 
оренди – грудень 2015 року становить 88,59 грн без ПДВ, виходячи із 
вартості майна – 20 500,00 грн без ПДВ, визначеної в звіті про незалежну 
оцінку майна на 31.08.2015. 
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Умова 3. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати 
за базовий місяць оренди – грудень 2015 року.

Умова 4. Об’єкт оренди не підлягає приватизації.
Умова 5. Об’єкт оренди не підлягає передачі в суборенду.
Умова 6. Строк оренди – 2 роки 364 дні.
Умова 7. Укладення договору страхування орендованого майна.
Умова 8. Укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору 

про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого 
майна, плати податку на землю та надання комунальних послуг орендарю.

Умова 9. Оплата платником коштів за виготовлення звіту про оцінку майна 
згідно з умовами договору на проведення оцінки майна № 319/15 від 05.10.2015. 
У випадку, якщо ініціатор укладення договору оренди державного майна не став 
переможцем конкурсу – компенсація платнику (ініціатору укладення договору) 
витрат переможцем конкурсу у тридцятиденний термін від дати укладення до-
говору оренди (за умови надання підтвердних документів).

Конкурс буде проведено в РВ ФДМУ по Львівській області (79000, 
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, каб. 4) на 21-й календарний день 
після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості привати-
зації» об 11.30. 

Кінцевий термін приймання заяв та інших документів, що визначені п. 4 
Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906, (далі – 
Порядок) – за 3 (три) робочих дні до дати проведення конкурсу.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташу-
вання.

�  3. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення (кімната 
для умивання) на третьому поверсі дев’ятиповерхової будівлі гурто-
житку № 3 загальною площею 2,0 м2, реєстровий номер 02070996.26.
ЛЦУФБО165, за адресою: м. Львів, вул. Природна, 8, що перебуває на ба-
лансі ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України».

Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Основні умови проведення конкурсу:
Умова 1. Використання орендованого майна: розміщення суб’єкта гос-

подарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (розміщен-
ня пральних автоматів).

Умова 2. Початковий розмір орендної плати за базовий місяць 
оренди – грудень 2015 року становить 89,02 грн без ПДВ, виходячи із 
вартості майна – 20 600,00 грн. без ПДВ, визначеної в звіті про незалежну 
оцінку майна на 31.08.2015. 

Умова 3. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати 
за базовий місяць оренди – грудень 2015 року.

Умова 4. Об’єкт оренди не підлягає приватизації.
Умова 5. Об’єкт оренди не підлягає передачі в суборенду.
Умова 6. Строк оренди – 2 роки 364 дні.
Умова 7. Укладення договору страхування орендованого майна.
Умова 8. Укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору 

про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого 
майна, плати податку на землю та надання комунальних послуг орендарю.

Умова 9. Оплата платником коштів за виготовлення звіту про оцінку май-
на згідно з умовами договору на проведення оцінки майна № 322/15 від 
05.10.2015. У випадку, якщо ініціатор укладення договору оренди держав-
ного майна не став переможцем конкурсу – компенсація платнику (ініціа-
тору укладення договору) витрат переможцем конкурсу у тридцятиденний 
термін від дати укладення договору оренди (за умови надання підтвердних 
документів).

Конкурс буде проведено в РВ ФДМУ по Львівській області (79000, 
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, каб. 4) на 21-й календарний день 
після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості привати-
зації» о 12.00. 

Кінцевий термін приймання заяв та інших документів, що визначені п. 4 
Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906, (далі – 
Порядок) – за 3 (три) робочих дні до дати проведення конкурсу.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташу-
вання.

� 4. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення (кухня) на 
п’ятому поверсі дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 4 загальною 
площею 4,0 м2, реєстровий номер 02070996.26.ЛЦУФБО167, за адресою: 
м. Львів, вул. Природна, 10, що перебуває на балансі ДВНЗ «Національний 
лісотехнічний університет України».

Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Основні умови проведення конкурсу:
Умова 1. Використання орендованого майна: розміщення суб’єкта гос-

подарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (розміщен-
ня пральних автоматів).

Умова 2. Початковий розмір орендної плати за базовий місяць 
оренди – грудень 2015 року становить 189,70 грн без ПДВ, виходячи 
із вартості майна – 43 899,00 грн без ПДВ, визначеної в звіті про незалежну 
оцінку майна на 31.08.2015. 

Умова 3. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати 
за базовий місяць оренди – грудень 2015 року.

Умова 4. Об’єкт оренди не підлягає приватизації.
Умова 5. Об’єкт оренди не підлягає передачі в суборенду.
Умова 6. Строк оренди – 2 роки 364 дні.
Умова 7. Укладення договору страхування орендованого майна.
Умова 8. Укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору 

про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого 
майна, плати податку на землю та надання комунальних послуг орендарю.

Умова 9. Оплата платником коштів за виготовлення звіту про оцінку май-
на згідно з умовами договору на проведення оцінки майна № 317/15 від 
02.10.2015. У випадку, якщо ініціатор укладення договору оренди державного 
майна не став переможцем конкурсу – компенсація платнику (ініціатору укла-
дення договору) витрат переможцем конкурсу у тридцятиденний термін від 
дати укладення договору оренди (за умови надання підтвердих документів).

Конкурс буде проведено в РВ ФДМУ по Львівській області (79000, 
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, каб. 4) на 21-й календарний день 
після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості привати-
зації» о 12.30. 

Кінцевий термін приймання заяв та інших документів, що визначені п. 4 
Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906, (далі – 
Порядок) – за 3 (три) робочих дні до дати проведення конкурсу.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташу-
вання.

Для участі в конкурсі учасники конкурсу подають на розгляд комісії (для 
об’єктів № 1– 4): 

заяву про участь у конкурсі (в якій учасники повідомляють про засо-
би зв’язку з ними); пропозиції щодо виконаня умов конкурсу, крім розміру 
орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу 
в день проведення конкурсу;

відомості про учасника конкурсу відповідно до вимог п. 7 Порядку, а 
саме:

а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують 
повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії 
установчих документів; завірену належним чином копію витягу з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; заві-
рену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з 
урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; 
довідку від учасника конкурсу про те, що стосовно нього не порушено спра-
ву про банкрутство;

б) для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвід-
чує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність; 
завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним 
чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємни-
цтва – фізичної особи – платника єдиного податку.

Конкурсні пропозиції та інші документи, пропозиції щодо виконання умов 
конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого вноситься 
учасником конкурсу в день проведення конкурсу) подаються в окремому кон-
верті з написом «На конкурс» з відбитком печатки учасника конкурсу.

Заяви приймаються за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 
3, у РВ ФДМУ по Львівській області (каб. 5), у робочі дні: понеділок – чет-
вер з 9.00 до 18.00 , у п’ятницю з 9. 00 до 16.45, обідня перерва – з 13.00 
до 13.45.

Додаткову інформацію можна отримати у відділі оренди державного май-
на РВ ФДМУ по Львівській області (каб. 25) або за тел. (032) 261-62-04.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ 

РВ ФДМУ по м. Києву про проведення конкурсу з використанням 
відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом 

аукціону на право оренди нерухомого державного майна
� Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – 

нежитлове приміщення у будівлі навчально-лабораторного корпусу 
№ 1 загальною площею 47,0 м2, що перебуває на балансі Національної 
академії державного управління при Президентові України, за адресою: 
м. Київ, вул. Е. Потьє, 20. 

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку 
на 30.09.2015 становить 745 760,00 грн без урахування ПДВ.

Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Державне управ-
ління справами.

У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні ін-
декси інфляції.

Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – листопад 2015 р. ста-

новить 2 502,62 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщен-
ня буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному 
закладі (орендна ставка 4 %); найбільший запропонований розмір місячної 
орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі 
встановленою на торгах початковою орендною платою; ефективне вико-
ристання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов 
договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, 
суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; 
забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкоджен-
ню і псуванню, уритримувати майно в порядку, передбаченому санітарними 
нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно 
в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з ура-
хуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної 
безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту під-
писання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди 
платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); на підтвердження 
зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу пови-
нен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної 
плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем 
розташування об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору 
оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за остан-
ній місяць платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем 
орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача 
на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю; 
протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване 
майно на суму, не меншу, ніж його вартість (франшиза безумовна – 0%) за 
звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю ко-
пії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; 
на момент укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний 
надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану 
майна; переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту до-
говору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого 
боку проект договору оренди. 

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець 
згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення 
ціни здійснюється учасниками з кроком 10 % початкової плати торгів.

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

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі матері-
али:

заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкур-
су, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься 
учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби 
зв’язку з ним; 

відомості про претендента: 
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження пред-

ставника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих докумен-
тів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претен-

дента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній 
рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу 
про банкрутство; 

для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належ-
ним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію випис-
ки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 
осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларації про дохо-
ди або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника 
єдиного податку; 

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

повідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинно-
му законодавству України.

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

Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені осо-
би учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру оренд-
ної плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конвер-
ті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. 
Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної плати завершу-
ється за 10 хв. до початку проведення конкурсу.

Конкурс буде проведено о 15.30 на 21-й календарний день піс-
ля дати опублікування за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ 
ФДМУ по м. Києву (кімн. 102). 

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

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

ІНфОРМАцІЯ ПРО ОРЕНДУ ВІЙСьКОВОГО МАЙНА
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

ІНФОРМАЦІЯ 
Київського КЕУ про проведення конкурсу на право  

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

адреса: 03186, м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, 2/32, а/с 37, фак-
тичне розташування: м. Київ, вул. Курська ,13а.

� Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина технічного май-
данчика зі щебеневим покриттям площею 30,0 м2 та щогла для роз-
міщення 4 антено-місць за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський 
р-н, с. Віта-Поштова, військове містечко № 254.

Балансоутримувач: Київське КЕУ.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 

30.09.2015 становить 176 092,00 грн (без урахування ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати за базовий місяць 

оренди – жовтень 2015 року становить 5 793,43 грн (без ПДВ) під роз-
міщення телекомунікаційного обладнання.

У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на ін-
декси інфляції. 

Термін оренди – 2 роки 11 місяців. 
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання 

об’єкта:
мета використання об’єкта оренди – за цільовим призначенням; най-

більший запропонований розмір місячної орендної плати за використання 
зазначеного об’єкта оренди порівняно з початковим розміром орендної пла-
ти; авансовий внесок у розмірі, не меншому, ніж місячна орендна плата про-
тягом місяця з моменту укладення договору оренди; своєчасна (щомісяця 
до 15 числа, наступного за звітним) і в повному обсязі сплата орендної плати 
з урахуванням індексу інфляції; встановлення приладів обліку комунальних 
послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів 
з постачальними організаціями (до моменту укладення прямих договорів 
відшкодовувати витрати орендодавцю за комунальні послуги); компенса-
ція земельного податку під об’єктом оренди та за прилеглу територію; ком-
пенсація витрат за виконаний звіт з незалежної оцінки майна; виконання ка-
пітального та поточного ремонту орендованого майна за власні кошти без 
вимоги на відшкодування; страхування майна на користь орендодавця на 
суму, не меншу, ніж встановлена за незалежною оцінкою; ефективне вико-
ристання об’єкта оренди відповідно до його призначення та умов договору 
оренди; заборона приватизації та переходу права власності на орендоване 
майно до третіх осіб; дострокове розірвання договору у разі здійснення за-
ходів з будівництва житла для військовослужбовців на земельній ділянці, де 
розташований об’єкт оренди. 

Для всіх учасників: додаткові пропозиції щодо поліпшення орендова-
ного майна.

Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбіль-
шу орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

Для участі в конкурсі потрібно подати документи, вказані в п. 3.2 нака-
зу ФДМУ та МОУ від 26.07.2000 № 1549/241, крім того: заяву про участь у 
конкурсі; копію ліцензії на здійснення юридичною особою діяльності; проект 
договору оренди, підписаний учасником конкурсу і завірений печаткою (за 
наявності); документи, що посвідчують повноваження представника юри-
дичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; відомості 
про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням 
дебіторської і кредиторської заборгованості; довідку від учасника конкурсу 
про те, що щодо нього не порушено справу про банкрутство; зобов’язання 
(пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований 
учасником конкурсу розмір місячної орендної плати (відображається в про-
екті договору оренди).

Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з пе-
чаткою учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по оренді».

Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завер-
шенні 20 календарних днів з моменту опублікування цієї інформації 
за адресою: 03186, м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, 2/32, 
корпус № 97, а/с 37.

Контактні телефони: (044) 242-47-20, 242-81-99.

Продовження. Початок рубрики на стор. 1

Додаток 1  
до наказу ФДМУ 

від 12.01.16 № 42

Об’єкти груп В, Г, що підлягають виставленню  
на продаж за конкурсом з відкритістю  

пропонування ціни за принципом аукціону

Код  
за ЄДРПОУ Назва підприємства

Статутний 
капітал,               
тис. грн

Частка статутного капі
талу, що буде вистав

лена на продаж, %
КВІТЕНЬ
ЦА ФДМУ

01057723 ПАТ «Гайворонський тепловозоремонтний завод» 9898,6 100
14309988 ПАТ «Закарпатський завод «Електроавтоматика» 5629 94,534
14309824 ПАТ «Науководослідний інститут електромеханічних 

приладів»
6379,84 94,443

14313332 ПАТ «Дніпровський машинобудівний завод» 35652,25 25
ТРАВЕНЬ
ЦА ФДМУ

00018201 ПАТ «Укрнафтопродукт» 36652,947 50
14309913 ПАТ «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон» 1441,64 50

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
04880239 ПАТ «Дніпрометробуд» 8379,979 95

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ
22607719 ПАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон» 25888 96,129

ЧЕРВЕНЬ
ЦА ФДМУ

23399393 ПАТ «Миколаївобленерго»* 39660 70
22767506 ПАТ «Хмельницькобленерго»* 33637,84 70,009
00131954 Акціонерна компанія «Харківобленерго»* 64135,19 65,001
00130725 ВАТ «Тернопільобленерго»* 15272,04 50,999
00130820 ПАТ «Дніпродзержинська теплоелектроцентраль» * 25409,711 99,928
00220477 ПАТ «Науководослідний і проектноконструкторський 

інститут атомного та енергетичного насособуду
вання»*

11233,804 50

ГРУДЕНЬ
ЦА ФДМУ

05761318 ВАТ «Акціонерна компанія «Свема»* 488071,9 91,596

Код  
за ЄДРПОУ Назва підприємства

Статутний 
капітал,               
тис. грн

Частка статутного капі
талу, що буде вистав

лена на продаж, %

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

14308753 ПАТ «Завод «Красний Луч» 22337,699 100

Додаток 2  
до наказу ФДМУ 

від 12.01.16 № 42
Об’єкти груп В, Г, що підлягають виставленню  

на продаж на фондових біржах та відкритих  
грошових регіональних аукціонах

Код  
за ЄДРПОУ Назва підприємства

Статутний 
капітал,              
тис. грн

Частка статутного капі
талу, що буде вистав

лена на продаж, %

СІЧЕНЬ
Фондова біржа

ЦА ФДМУ

32133730 ПАТ «Наукововиробниче підприємство «Система» 30555,1 99,99

00165652 ПАТ «Артемівський машинобудівний завод «Побєда 
труда»

12251,134 99,981

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

00152448 ПАТ «Білоцерківський завод гумових технічних виробів» 17910,986 89,507

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

32191703 ПАТ «Білики» 3543,3 97,023

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ

14311459 ПАТ «Завод «Прилив» 6995 99,989

00699224 ПАТ «Запорізьке облплемпідприємство» 3801,6 50

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

23050348 ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник» 3208 48,021

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

05533112 ПАТ «Кіровоградський комбінат по випуску продо
вольчих товарів»

22494,7 99,499

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

25437212 ВАТ «Бескид» 2989,556 99,916

Код  
за ЄДРПОУ Назва підприємства

Статутний 
капітал,              
тис. грн

Частка статутного капі
талу, що буде вистав

лена на продаж, %

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

01130667 ПАТ «Авіаційне підприємство спеціального призна
чення «Меридіан»

4878,6 100

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

35568570 ПАТ «Індустріальна скляна компанія» 68346,2 23

01036483 ПАТ «Херсонводбуд» 12951,8 49,549

00486801 ПАТ «Червоний чабан» 3347,35 24,945

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

01373341 ПАТ «Славутський завод залізобетонних виробів» 6080,87 95,85

Відкриті грошові регіональні аукціони
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

05748890 ПАТ «Одеський завод радіальносвердлильних вер
статів»

35561,232 15,024

ТРАВЕНЬ
Фондова біржа

ЦА ФДМУ

23343582 ПАТ «Донбасенерго»* 236443,01 25

23293513 ПАТ «Сумиобленерго» 44281,374 25

00131713 ПАТ «Одесаобленерго»* 152123,89 25

ЧЕРВЕНЬ
Фондова біржа

ЦА ФДМУ

23269555 ПАТ «ДТЕК Західенерго»* 127905,41 25

00130872 ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго»* 149185,8 25

23359034 ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго»* 59916,17 25

00131305 ПАТ «Київенерго»* 27091,07 25

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

14314512 ПАТ «Іскра» 708,177 8,5787

ЛИПЕНЬ
Фондова біржа

ЦА ФДМУ

22800735 ПАТ «Черкасиобленерго»* 37098,333 46

Продовження таблиці Продовження таблиці

_____________

* Після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення щодо умов продажу
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Код  
за ЄДРПОУ Назва підприємства

Статутний 
капітал,              
тис. грн

Частка статутного капі
талу, що буде вистав

лена на продаж, %

ЖОВТЕНЬ
Фондова біржа

ЦА ФДМУ
00131268 ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго»* 81896,46875 25

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
03326877 ПАТ «Нікопольський завод трубопровідної арматури» 202,566 29,99

ЛИСТОПАД
Фондова біржа

ЦА ФДМУ
00174846 ПАТ «Шахта імені О. Ф. Засядька» 1971259 16,537
05481582 ПАТ «Луганськнафтопродукт» 18179,44 36,536

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
00180373 ПАТ «Укрвуглепромтранс» 3324,75 100

Продовження таблиці Продовження таблиці

Код  
за ЄДРПОУ Назва підприємства

Статутний 
капітал,              
тис. грн

Частка статутного капі
талу, що буде вистав

лена на продаж, %

00375906 ПАТ «Горлівський комбінат хлібопродуктів» 1997,932 11,133

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

00306650 ВАТ «Тернопільське об’єднання «Текстерно» 48709,52 25

ГРУДЕНЬ

Фондова біржа

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

00846279 ПАТ «Племінний завод імені Літвінова» 2794,832 26,016

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

02574248 Генеральне агентство по туризму в Чернівецькій  
області – ВАТ «Туристичний комплекс  
«Черемош»

48851,4285 9,677

Додаток 3  
до наказу ФДМУ 

від 12.01.16 № 42
Об’єкти груп В, Г, що підлягають виставленню на продаж у 2016 році 
після передачі пакетів акцій до Фонду державного майна України та 

прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про приватизацію

Код  
за ЄДРПОУ

Назва підприємства
Статутний 
капітал,  
тис. грн

Частка статутного капі
талу, що буде вистав

лена на продаж, %

СЕРПЕНЬ

Фондова біржа

ЦА ФДМУ

00176532 ПрАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Вугле
гірська» 

7241,59 41

00176549 ПАТ «ДТЕК Октябрьська ЦЗФ» 8811,029 38,25

00176472 ПАТ «ДТЕК Добропільська ЦЗФ» 20776,92 38,25

Продовження. Початок рубрики на стор. 1 – 4

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ 

РВ ФДМУ по Миколаївській області про підсумки конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки 

об’єктів оренди з метою визначення ринкової вартості державного 
майна для розрахунку орендної плати, що відбувся 08.12.2015
Переможцями конкурсу визнано:
ПП «Форкіс-Н» по об’єктах оренди: 
спортивному залу з допоміжними приміщеннями (душові, роздягальні, службові 

приміщення) площею 216,5 м2, що перебуває на балансі Миколаївського коледжу 
транспортної інфраструктури Дніпропетровського національного університету 

залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, за адресою: м. Миколаїв, 
вул. Пушкінська, 73; 

нежитлових приміщеннях площею 1 387,6 м2 будівлі навчального корпусу та то-
почної, що перебувають на балансі Національного університету кораблебудування 
ім. Адмірала Макарова, за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 138а;

відкритих складських площах (№ ІІІ площею 5051 м2, № ІV площею 400,0 м2, № V 
площею 8 500,0 м2) (інв. № 63202), що перебувають на балансі ДП «Миколаївський 
морський торговельний порт», за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/17;

ТОВ «Миколаївська оціночна компанія» по об’єктах оренди: 
нежитлових приміщеннях третього поверху площею 166,8 м2 п’ятиповерхової 

адміністративної будівлі, що перебувають на балансі Державного Південного 
виробничо-технічного підприємства, за адресою: м. Миколаїв, вул. Кірова, 240а; 

нежитлових приміщеннях загальною площею 549,3 м2 в нежитловій будівлі 
адміністративно-побутового корпусу (інв. № 385), у т. ч: першого поверху площею 

445,8 м2, другого поверху площею 57,2 м2 та третього поверху площею 46,3 м2, 
що перебувають на балансі ДП «Миколаївський морський торговельний порт», 
за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/10; 

нежитлових приміщеннях площею 600,1 м2 в будівлі гаража малої механізації 
(інв. № 388), що перебувають на балансі ДП «Миколаївський морський торговель-
ний порт», за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/4;

ТОВ «Центр-Приват-Експерт» по об’єктах оренди: 
приміщеннях № 5-13 площею 148,3 м2 в одноповерховій будівлі магазину, 

що перебувають на балансі Філії «Одеське управління військової торгівлі «Концерну 
«Військторгсервіс», за адресою: Миколаївська обл., Вознесенський р-н, с. Марти-
нівське, БОС-2, будівля № 11а;

нежитловому вбудованому приміщенню площею 19,4 м2 лінійного поста одно-
поверхової житлової будівлі, що перебуває на балансі ПАТ «Миколаївобленерго», 
за адресою: Миколаївська обл., Доманівський р-н, с. Маринівка;

КонКурСИ З відБору СуБ’єКтів оціночної діяльноСті

Управління оцінки майна та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36

продаж паКетів аКцій на фондовій Біржі

Управління з питань біржової діяльності та конкурсного продажу, т. 286-34-30

Продовження. Початок рубрики на стор. 1

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛУЦЕНКО»,
що приватизується

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 00412292
2 Найменування товариства ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЛУЦЕНКО»
3 Місцезнаходження товариства 39211,  ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., КОБЕЛЯЦЬКИЙ 

РН, С. СВІЧКАРЕВЕ
4 Розмір статутного капіталу товариства, грн. 1 726 893,00
5 Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт. 1 726 848
6 Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, % 24,999
7 Номінальна вартість однієї акції, грн. 0,25
8 Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн 431 712,00
9 Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення) Бездокументарна

10 Середньооблікова чисельність працівників, осіб  0
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 0,0
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, АБ «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. 0
19 Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн 1 981

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. 62,8 37 0
2 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн 53,8 18 0
3 Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), % 116,7 205,6 0
4 Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн 0,2 38 22

АКТИВ
5 Необоротні активи, тис. грн 1871,4 1963 1963
6 Оборотні активи, тис. грн 77,7 63 18
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 1949,1 2026 1981

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «ЧОРНОМОРСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»,

що приватизується
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 14312980
2 Найменування товариства ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«ЧОРНОМОРСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
3 Місцезнаходження товариства 54000,  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ., М. МИКОЛАЇВ, 

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА,1
4 Розмір статутного капіталу товариства, грн 129 195 520,00
5 Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт. 49 818 776
6 Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, % 9,6402
7 Номінальна вартість однієї акції, грн 0,25
8 Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн 12 454 694,00
9 Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення) Бездокументарна

10 Середньооблікова чисельність працівників, осіб 14
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) Так
14 Площа земельної ділянки, га 192,785
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. 60 182 
19 Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн 1 063 057 

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 99419 195392 60182
2 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн 140522 178063 66914
3 Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), % 71 110 90
4 Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн 602 207 268171

АКТИВ
5 Необоротні активи, тис. грн 613932 449803 411733
6 Оборотні активи, тис. грн 497056 782392 651324
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 1110988 1232195 1063057

ПАСИВ
10 Вартість власного капіталу, тис. грн 78233 73454 194727

1 2 3 4 5
ПАСИВ

10 Вартість власного капіталу, тис. грн 1727,1 1583 1556
11 Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн 0 0 0
12 Довгострокові зобов’язання, тис. грн 0 0 0
13 Поточні зобов’язання, тис. грн 222 443 425
14 Доходи майбутніх періодів, тис. грн 0 0 0
15 Баланс пасивів, тис. грн 1949,1 2026 1981

ВІДОМОСТІ 
про екологічний стан підприємства

Викиди та скиди забруднюючих речовин у природне навколишнє середовище відсутні.
ВІДОМОСТІ  

про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Справа про банкрутство товариства не проваджується.

ІНФОРМАЦІЯ  
про місце та строк проведення торгів

№ 
з/п Найменування показника Значення показника

1 Найменування фондової біржі Фондова біржа «Перспектива»
2 Місцезнаходження фондової біржі м. Київ, вул. Льва Толстого, 9а
3 Телефон для довідок 5376212
4 Дата торговельного дня (дня проведення торгів) 10.02.2016
5 Час початку торговельної сесії 12.00
6 Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни / 

АБОЦ – аукціон без оголошення ціни)
АЗЦ 

7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів) Поновлення торгів

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 привати-
зації у 2015 – 2016 роках», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів 
акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 17 грудня 1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 9 квітня 
2012 року № 481, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 9 квітня 2012 року № 508, розпоряд-
ження Антимонопольного комітету України від 9 квітня 2012 року № 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
7 травня 2012 року за № 725/21038).

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 Зако-

ну України «Про приватизацію державного майна», а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог  
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)» та Закону України «Про санкції».

1 2 3 4 5
11 Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн 6508 3288 0
12 Довгострокові зобов’язання, тис. грн 833594 753684 683897
13 Поточні зобов’язання, тис. грн 192653 405057 573887
14 Доходи майбутніх періодів, тис. грн 0 0 0
15 Баланс пасивів, тис. грн 1110988 1232195 1063057

ВІДОМОСТІ 
про екологічний стан підприємства

Річний обсяг викидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище – 22,605 т. Обсяг скидів – 4,5 тис. м3. Утворення та розміщення відхо
дів: відходи комунальні змішані – 0,12 т; відходи, одержані від процесів зварювання, – 1,823 т; брухт металевий – 2880 т; відходи деревини кускові – 29,5 т. 
Земельна ділянка у задовільному стані. Природоохоронне обладнання та споруди у задовільному стані. Екологічний збір та сплачені платежі за 2014 р. :  
збір за викиди у атмосферне повітря – 13927 грн; збір за скиди у водні об’єкти – 16368 грн; збір за розміщення відходів – 11595 грн.

ВІДОМОСТІ  
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства

Ухвалою господарського суду Миколаївської області від 04.02.2014 по справі №915/86/14 було порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ «ЧСЗ». Ухвалою 
господарського суду Миколаївської області від 17.03.2015 по справі №915/86/14 на ПАТ «ЧСЗ» введено процедуру санації строком на шість місяців.

ІНФОРМАЦІЯ  
про місце та строк проведення торгів

№ 
з/п Найменування показника Значення показника

1 Найменування фондової біржі Українська фондова біржа
2 Місцезнаходження фондової біржі 01034,м. Київ, пров. Рильський,10
3 Телефон для довідок (044) 2782850
4 Дата торговельного дня (дня проведення торгів) 16.02.2016 
5 Час початку торговельної сесії 11.00
6 Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни / 

АБОЦ – аукціон без оголошення ціни)
АЗЦ 

7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів) Поновлення торгів 

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 привати-
зації у 2015 – 2016 роках», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів 
акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 17 грудня 1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 9 квітня 2012 
року № 481, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 9 квітня 2012 року № 508, розпорядження 
Антимо нопольного комітету України від 9 квітня 2012 року № 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 травня 
2012 року за № 725/21038). 

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 Закону 

України «Про приватизацію державного майна», а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Ука-
зу 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)» та Закону України «Про санкції».

Продовження таблиці

Продовження таблиці

________________

* Після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення щодо умов продажу
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нежитловому вбудованому приміщенню площею 6,0 м2 лінійного поста одно-
поверхової житлової будівлі, що перебуває на балансі ПАТ «Миколаївобленерго», 
за адресою: Миколаївська обл., Доманівський р-н, с. Новокантакузівка;

нежитловому прибудованому приміщенню площею 7,1 м2 лінійного поста ко-
лишньої одноповерхової житлової будівлі, що перебуває на балансі ПАТ «Мико-
лаївобленерго», за адресою: Миколаївська обл., Доманівський р-н, с. Мостове, 
вул. Польова, 1;

нежитловому вбудованому приміщенню площею 10,4 м2 лінійного поста одно-
поверхової житлової будівлі, що перебуває на балансі ПАТ «Миколаївобленерго», 
за адресою: Миколаївська обл., Арбузинський р-н, с. Благодатне;

нежитловому вбудованому приміщенню площею 9,72 м2 лінійного поста ко-
лишньої одноповерхової житлової будівлі, що перебуває на балансі ПАТ «Мико-
лаївобленерго», за адресою: Миколаївська обл., Арбузинський р-н, ст. Кавуни, 
вул. Крупської, 21;

ПЕП «Візаві» по об’єктах оренди: 
нежитловому приміщенню площею 16,5 м2 контрольно-перепускного пункту, 

що перебуває на балансі РВБ Миколаївські магістральні електричні мережі, за адре-
сою: Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. Жовтневої революції, 279а; 

нежитловому вбудованому приміщенню площею 7,2 м2 лінійного поста 
одноповерхової житлової будівлі, що перебуває на балансі ПАТ «Миколаїв-
обленерго», за адресою: Миколаївська обл., Єланецький р-н, с. Куйбишевка, 
вул. Степова, 32; 

нежитловому вбудованому приміщенню площею 9,92 м2 лінійного поста ко-
лишньої одноповерхової житлової будівлі, що перебуває на балансі ПАТ «Миколаїв-
обленерго», за адресою: Миколаївська обл., Єланецький р-н, с. Возсіятське, 
вул. Степова, 1;

нежитловому вбудованому приміщенню площею 8,8 м2 лінійного поста одно-
поверхової житлової будівлі, що перебуває на балансі ПАТ «Миколаївобленер-
го», за адресою: Миколаївська обл., Казанківський р-н, с. Троїцько-Сафонове, 
вул. Ювілейна, 1;

нежитлових вбудованих приміщеннях площею 46,8 м2 лінійного поста одно-
поверхової житлової будівлі, що перебувають на балансі ПАТ «Миколаївобл-
енерго», за адресою: Миколаївська обл., Казанківський р-н, с. Володимирівка, 
вул. Лікарняна, 42;

нежитловому вбудованому приміщенню площею 15,2 м2 лінійного поста ко-
лишньої одноповерхової житлової будівлі, що перебуває на балансі ПАТ «Мико-
лаївобленерго», за адресою: Миколаївська обл., Братський р-н, с. Людмилівка, 
вул. Елеваторна, 1;

нежитловому вбудованому приміщенню площею 15,2 м2 лінійного поста ко-
лишньої одноповерхової житлової будівлі, що перебуває на балансі ПАТ «Миколаїв-
обленерго», за адресою: Миколаївська обл., Братський р-н, с. Ганнівка, вул. Сте-
пова, 1 (вул. Пролетарська, 2);

ТОВ «Експерт-Південь» по об’єкту оренди – частині холу площею 1,0 м2 пер-
шого поверху головного навчального корпусу, що перебуває на балансі Микола-
ївського національного аграрного університету, за адресою: м. Миколаїв, вул. Па-
ризької комуни, 9;

ТОВ «Оціночна компанія «Аспект» по об’єкту оренди – нежитлових приміщеннях 
площею 328,9 м2 першого поверху навчального корпусу № 2, що перебувають на 
балансі Миколаївського будівельного коледжу Київського національного універси-
тету будівництва і архітектури, за адресою: м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, 2;

ПП «Первомайська брокерська агенція» по об’єктах оренди:
нежитлових приміщеннях площею 60,0 м2 технічної будівлі № 2, що пере-

бувають на балансі Миколаївської філії Концерну радіомовлення, радіозв’язку 
та телебачення, за адресою: Миколаївська обл., м. Первомайськ, Підгороднян-
ське шосе, 13;

нежитлових вбудованих приміщеннях площею 27,4 м2 лінійного поста двопо-
верхової житлової будівлі, що перебувають на балансі ПАТ «Миколаївобленерго», 
за адресою: Миколаївська обл., Первомайський р-н, с. Лиса Гора; 

нежитловому вбудованому приміщенню площею 9,22 м2 лінійного поста на 
першому поверсі колишньої двоповерхової житлової будівлі, що перебуває на 
балансі ПАТ «Миколаївобленерго», за адресою: Миколаївська обл., Первомай-
ський р-н, с. Генівка;

нежитловому вбудованому приміщенню площею 16,45 м2 лінійного поста ко-
лишньої одноповерхової житлової будівлі, що перебуває на балансі ПАТ «Миколаїв-
обленерго», за адресою: Миколаївська обл., Первомайський р-н, с. Софіївка;

нежитловому вбудованому приміщенню площею 12,24 м2 лінійного поста ко-
лишньої одноповерхової житлової будівлі, що перебуває на балансі ПАТ «Миколаїв-
обленерго», за адресою: Миколаївська обл., Первомайський р-н, с. Кінецьпіль, 
вул. Радянської Армії, 1;

нежитловому вбудованому приміщенню площею 7,44 м2 лінійного поста одно-
поверхової будівлі підстанції ОПУ, що перебуває на балансі ПАТ «Миколаївобленер-
го», за адресою: Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Миколаївська, 2;

нежитловому вбудованому приміщенню площею 5,25 м2 лінійного поста одно-
поверхової будівлі підстанції ОПУ, що перебуває на балансі ПАТ «Миколаївобленер-
го», за адресою: Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Декабристів, 47;

ФОП Ганжа Б. М. по об’єкту оренди – частині холу першого поверху площею 
1,0 м2 шестиповерхової будівлі навчального корпусу, що перебуває на балансі На-
ціонального університету кораблебудування ім. Адмірала Макарова, за адресою: 
м. Миколаїв, просп. Героїв Сталінграда, 9. 

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по Сумській області про підсумки конкурсу з відбору  

суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 09.12.2015

1. Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 72,3 м2 за адресою: 
м. Суми, вул. Роменська, 87 (балансоутримувач – Сумський державний педагогіч-
ний університет імені А. С. Макаренка). Конкурсною комісією прийнято рішення про 
укладення договору з учасником конкурсу – ФОП Даниленко О. І., м. Суми.

2. Частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 за адресою: м. Суми, 
вул. Воскресенська, 13/7 (балансоутримувач – Сумська дирекція УДППЗ «Укрпо-
шта»). Конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору з учасником 
конкурсу – СПД ФОП Міняйло О. І., м. Суми.

3. Будівля гаража загальною площею 111,3 м2 за адресою: Сумська обл., м. Бі-
лопілля, вул. Леніна, 53 (балансоутримувач – Головне управління статистики у Сум-
ській області). Переможець конкурсу – СПД ФОП Педченко А. М. , м. Суми. 

4. Нежитлові приміщення загальною площею 44,03 м2 за адресою: Сумська 
обл., м. Лебедин, вул. Леніна, 26 (балансоутримувач – Лебединське управління 
Державної казначейської служби України Сумської області). Конкурсною комі-
сією прийнято рішення про укладення договору з учасником конкурсу – ПП ЕОФ 
«Апекс», м. Суми.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 08.12.2015
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 

незалежної оцінки об’єкта – частини нежитлового приміщення першого поверху бу-
дівлі студентського гуртожитку № 3 (літ. «Н», поз. ХХХІІ (кухня) ) загальною площею 
4,0 м2, що перебуває на балансі Тернопільського національного економічного універ-
ситету, за адресою: вул. Львівська, 3, м. Тернопіль визнано ПП «Експерт-Центр».

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про підсумки конкурсу  

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

власності, що відбувся 08.12.2015
1. Вбудоване приміщення площею 18,8 м2 у будівлі відділення зв’язку, що пе-

ребуває на балансі Хмельницької дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: 
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Сивки, вул. І. Франка, 24. Конкурсною ко-
місією прийнято рішення про укладення договору з переможцем конкурсу – ТОВ 
«Поділля-Експерт».

2. Вбудоване приміщення площею 31,9 м2 у будівлі відділення зв’язку, що пе-
ребуває на балансі Хмельницької дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Хмель-
ницька обл., Білогірський р-н, с. Переросле, вул. Вишнева, 5. Конкурсною комі-
сією прийнято рішення про укладення договору з переможцем конкурсу – ТОВ 
«Поділля-Експерт».

3. Вбудовані приміщення загальною площею 54,7 м2 першого поверху адміні-
стративної будівлі та асфальтна площадка площею 13,8 м2, що перебувають на ба-
лансі Шепетівського міжрайонного управління водного господарства, за адресою: 
Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Новоград-Волинське шосе, 30. Конкурсною 
комісією прийнято рішення про укладення договору з єдиним учасником конкур-
су – ПП «Агентство нерухомого майна «Гудвіл».

4. Вбудоване приміщення площею 7,2 м2 у будівлі відділення зв’язку, що пере-
буває на балансі Хмельницької дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Хмель-
ницька обл., Полонський р-н, с. Новолабунь, вул. Леніна, 11. Конкурсною комісі-
єю прийнято рішення про укладення договору з єдиним учасником конкурсу – ПП 
«ТЗК-Експерт».

5. Вбудовані приміщення загальною площею 11,3 м2 у будівлі, що перебуває на 
балансі Хмельницької дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Хмельницька обл., 
Ізяс лавський р-н, с. Великі Пузирки, вул. Центральна, 1. Конкурсною комісією прийнято 
рішення про укладення договору з єдиним учасником конкурсу – ПП «ТЗК-Експерт».

ІНФОРМАЦІЯ  
РВ ФДМУ по Чернігівській області про підсумки конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 

незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 09.12.2015
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведен-

ня незалежної оцінки об’єкта оренди – частини будівлі котельні площею 32,4 м2, 

З глибоким сумом сповіщаємо,  що 16 січня 2016 року на 68-му році 
передчасно пішов з життя колишній співробітник ФДМУ

Петро Павлович 
ДУБРОВІН  

який віддав роботі у ФДМУ 14 років.  
Останні роки він працював на посаді заступника директора Департаменту  

управління персоналом ФДМУ.
Висловлюємо щирі співчуття родині покійного. Розуміємо гіркоту втрати 

усіх, хто знав, любив і поважав Петра Павловича.

що перебуває на балансі ДПТНЗ «Ічнянський професійний аграрний ліцей», за адре-
сою: Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Воскресінська, 23 визнано ПП «Аксіома».

2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведен-
ня незалежної оцінки об’єкта оренди – частини нежитлового приміщення площею 
3,0 м2 будівлі відділення поштового зв’язку, що перебуває на балансі Чернігівської 
дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Воскре-
сінська, 26 визнано ПП «Аксіома».

3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведен-
ня незалежної оцінки об’єкта оренди – частини нежитлового приміщення площею 
3,1 м2 будівлі відділення поштового зв’язку, що перебуває на балансі Чернігівської 
дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Чернігівська обл., м. Городня, вул. Чер-
нігівська, 7 визнано ПП «Десна-Експерт-М».

4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведен-
ня незалежної оцінки об’єкта оренди – частини нежитлового приміщення площею 
3,2 м2 будівлі відділення поштового зв’язку, що перебуває на балансі Чернігівської 
дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Чернігівська обл., м. Щорс, вул. Щорса, 
51а визнано ПП «Центр нерухомості-Чернігів».

5. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведен-
ня незалежної оцінки об’єкта оренди – частини нежитлового приміщення площею 
3,9 м2 будівлі відділення поштового зв’язку, що перебуває на балансі Чернігівської 
дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Чернігівська обл., м. Борзна, вул. П. Ку-
ліша, 100 визнано ТОВ «Центр нерухомості».

6. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведен-
ня незалежної оцінки об’єкта оренди – частини нежитлового приміщення площею 
3,2 м2 будівлі відділення поштового зв’язку, що перебуває на балансі Чернігівської 
дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Чернігівська обл., м. Носівка, вул. Цен-
тральна, 18 визнано ПП «Десна-Експерт-М».

7. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведен-
ня незалежної оцінки об’єкта оренди – частини нежитлового приміщення площею 
2,9 м2 будівлі відділення поштового зв’язку, що перебуває на балансі Чернігівської 
дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Чернігівська обл., м. Бобровиця, вул. Не-
залежності, 49 визнано ТОВ «Північна експертна компанія».

8. По об’єкту оцінки – частині нежитлового приміщення площею 3,0 м2 будів-
лі відділення поштового зв’язку, що перебуває на балансі Чернігівської дирекції 
УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Чернігівська обл., смт Срібне, вул. Леніна, 33 
єдиному учаснику конкурсу ПП «Десна-Експерт-М» було запропоновано укласти 
з регіональним відділенням договір на проведення оцінки.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про підсумки конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів 

оренди та об’єкта приватизації, що відбувся 07.12.2015

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Площа, 

м2 Адреса об’єкта оцінки Переможець  
конкурсу – СОД

1 Частина приміщення актового залу і бібліо
теки Гуманітарного корпусу, що перебувають 
на балансі Прикарпатського національного 
університету ім. Василя Стефаника 

8,5 м. ІваноФранківськ, 
вул. Шевченка, 57

ФОП Тарнополь
ський А. П.

2 Гідротехнічні споруди 24 ставів, що пере
бувають на балансі Державного підприємства 
«Укрриба», та 2 водоподаючі канали загаль
ною площею 12,3 га, які не включені до 
вартості ЦМК КСП «Плесо»

78,4499 га ІваноФранківська 
обл., Тисменицький 
рн, с. Марківці

ТзОВ «ЕкаЗахід»

3 Об’єкт приватизації – нежитлова будівля 
майстерні 

741,8 м. ІваноФранківськ, 
с. Хриплин, вул. Тис
меницька, 2б

ТзОВ «Інвестицій
на група «Захід»

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по Луганській області про підсумки конкурсу з відбору  
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 

незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 10.12.2015
1. Вбудоване нежитлове приміщення площею 2,0 м2 на першому поверсі чоти-

риповерхової будівлі учбового корпусу У-1 (інв. № 10310006) за адресою: Луганська 
обл., м. Рубіжне, вул. Леніна, 31. Переможець – ПП «Екорт».

2. Вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 61,25 м2 на першому 
поверсі п’ятиповерхової будівлі ліцею (інв. № 10310008) за адресою: Луганська 
обл., м. Попасна, вул. Леніна, 140. Переможець – ФОП Сорокіна І. М.

ІНФОРМАЦІЯ  
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору  

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 09.12.2015
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльнос-

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

з ТзОВ «Західна Українська Консалтингова Компанія» на проведення незалеж-
ної оцінки об’єкта оренди – нежитлового приміщення загальною площею 4,0 м2 
на першому поверсі у будівлі під літ. «Б-3» – новий аеровокзал ДП «Міжнародний 
аеропорт «Львів», м. Львів, вул. Любінська, 168;

з ФОП Горбачовим В. А. на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – 
вбудованих нежитлових приміщень (№ 3, 4) загальною площею 38,6 м2 на першому 
поверсі адміністративного корпусу, м. Львів, вул. Володимира Великого, 54.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по Полтавській області про підсумки конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 

незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 10.12.2015
Переможцями конкурсу визнано:
юридичну особу – Товарну біржу «Полтавська регіональна біржа нерухомос-

ті» по об’єктах:
нежитлових приміщеннях в будівлі площею 113,05 м2. Місцезнаходження 

об’єкта: вул. Пушкіна, 2а, смт Диканька, Полтавська обл. Балансоутримувач: Голо-
вне управління статистики у Полтавській області. Мета оцінки: визначення ринкової 
вартості з метою продовження дії договору оренди;

магазину в с. Яремівщина, їдальні на 50 місць в с. Піски Лохвицького р-ну 
Полтавської обл.;

2 лазнях в с. Хоружівка та с. Куйбишеве, 3 клубах в с. Хоружівка, Тимки, Іванів-
ка, Оржицького р-ну Полтавської обл. Балансоутримувач: ВАТ «Насінневе». Мета 
оцінки: визначення розміру збитків, завданих державі;

юридичну особу – ТОВ «Консалтінгова компанія «Форекс» по об’єкту – окре-
мо визначених замощеннях земельної ділянки площею 6,0 м2. Місцезнаходження 
об’єкта: вул. Українська, 60, м. Миргород, Полтавська обл. Балансоутримувач: 
МРЦ МВС України «Миргород». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою 
продовження дії договору оренди;

фізичну особу – підприємця Старікова Олександра Вікторовича по об’єкту – 
нежитловому приміщенню площею 27,4 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Жов-
тнева, 53а, с. Михайлівка, Диканський р-н, Полтавська обл. Балансоутримувач: 
Полтавська дирекція УДППЗ «Укрпошта». Мета оцінки: визначення ринкової вар-
тості з метою продовження дії договору оренди;

юридичну особу – ПП «Науково-консультаційний Експоцентр» по об’єкту – 
нежит ловому приміщенню третього поверху гуртожитку № 4а площею 2,0 м2. Місце-
знаходження об’єкта: вул. Григорія Сковороди, 1/3, м. Полтава. Балансо утримувач: 
Полтавська державна аграрна академія. Мета оцінки: визначення ринкової вартості 
з метою продовження дії договору оренди.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсу з відбору  

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 08.12.2015

№ 
з/п

Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходження (індекс, адреса), 
балансоутримувач (назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон) 

Дата 
оцінки Переможець

1 Нежитлові приміщення (кімн. 12) на першому поверсі 5поверхової будівлі 
гуртожитку (літ. А5) площею 23,7 м2 за адресою: м. Харків, вул Цілино
градська, 44, що перебувають на балансі Харківського коледжу Державно
го університету інформаційнокомунікаційних технологій, 01180122

15.11.15 ФОП  
Дрозд Ю. О.

№ 
з/п

Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходження (індекс, адреса), 
балансоутримувач (назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон) 

Дата 
оцінки Переможець

2 Нежитлові приміщення (кімн. 1012) на 10му поверсі адміністративно
го корпусу інституту 12поверхової будівлі площею 52,2м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Космічна, 21а, що перебувають на балансі Державного 
підприємства Український державний проект інститут «Укрміськбудпро
ект», 02497980

30.06.15 ФОП Буйниць
кий М. В.

3 Нежитлове приміщення на першому поверсі 2поверхової житлової будівлі 
(інв. № 41030) площею 101,0 м2 за адресою: Харківська обл., Лозівський 
рн, смт Панютіне, вул. Леніна, 13, що перебуває на балансі ДП Україн
ський центр експлуатації спеціальних вагонів, 01056362

11.09.15 ФОП  
Мокров О. П.

4 Нежитлові приміщення – кімн. 1, 9, 15, 18, кімн. цокольного поверху № 1 
та кімнати 5, 6, 7, 12, 13, 14, загальною площею 399,0 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Григорія Рудика, 2, що перебувають на балансі Державного 
наукововиробничого підприємства «Об’єднання Комунар», 14308730, 
тел. 7070172

01.07.15 ФОП Буйниць
кий М. В.

5 Крамниця на 4 робочих місця загальною площею 79,5 м2 за адресою: 
Харківська обл., Нововодолазький рн, с. Ватутіне, вул. Військова, що 
перебуває на балансі Навчального центру Оперативнорятувальної служби 
цивільного захисту ДСНС України, 33879077,тел. (057) 4068329

На дату, 
визна
чену 

орендо
давцем

ФОП  
Мокров О. П.

6 Частина покрівлі 6поверхової нежитлової будівлі загальною площею 
4,0 м2 за адресою: м. Харків, просп. Московський, 75, що перебуває на 
балансі Харківського регіонального інституту державного управління На
ціональної академії державного управління при Президентові України, 
23322597, тел. (057) 7323266

На дату 
підпи
сання 
наказу

ФОП  
Мокров О. П.

7 Нежитлове приміщення (кімн. 28, 29, 30) на 2му поверсі 11поверхової 
будівлі ІЛК літ. «А11» загальною площею 48,8 м2 за адресою: м. Харків, 
Червоношкільна набережна, 2, що перебуває на балансі Державного 
проектновишукувального та науководослідного інституту «Укренергоме
режпроект», 00114092 тел. 7325261

08.11.15 ФОП Буйниць
кий М. В.

8 Нежитлові приміщення першого поверху – кімн. 20 , 24, 25 та нежитлові 
приміщення цокольного поверху – кімн. 16, 17 загальною площею 73,7 м2 
у 4поверховій будівлі головного корпусу (інв. № 10310003 літ. «В») за 
адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 339, що перебувають на балансі 
Українського науководослідного інституту протезування, протезобудуван
ня та відновлення працездатності, 03191680, тел. 3377630

05.10.15 ФОП Про
коп’єва І. Б.

9 Нежитлові приміщення на першому поверсі у двоповерховій будівлі 
загальною площею 54,6 м2 за адресою: Харківська обл., м. Золочів, 
вул. Правди, 8, що перебувають на балансі Управління Державної казна
чейської служби у Золочівському районі Харківської області, 37315882

31.12.15 ФОП  
Мокров О. П.

10 Нежитлове приміщення площею 36,0 м2, вбудоване в 9й поверх, ділянка 
покрівлі площею 15,0 м2 11поверхової будівлі інженернолабораторного 
корпусу загальною площею 51,0 м2 за адресою: м. Харків, Червоно
шкільна набережна, 2, що перебуває на балансі Державного проектно
вишукувального науководослідного інституту «Укренергомережпроект», 
00114092

29.10.15 ФОП  
Мокров О. П.

11 Нежитлове приміщення 2го поверху площею 16,8 м2 та частина покрівлі 
площею 21,0 м2 двоповерхової будівлі пожежного депо, інв. № 10310021, 
літ. «А2», загальною площею 37,8 м2 за адресою: м. Харків, просп. Пере
моги, 55г, що перебувають на балансі Головного териториального управ
ління МНС України у Харківській області, 37998975

16.10.15 ФОП  
Мокров О. П.

12 Частина вестибуля на 2му поверсі 14поверхової адміністративноучбової 
будівлі літ. А14, інв. № 10300002, загальною площею 8,78 м2 за адресою: 
м. Харків,вул. Клочківська, 333, що перебуває на балансі Харківського 
державного університету харчування та торгівлі, 23148337

23.11.15 ФОП Про
коп’єва І. Б.

13 Частина нежитлового приміщення на першому поверсі 5поверхового 
адмініст ративного будинку загальною площею 2,0 м2 за адресою:  
м. Харків, вул. Раднаркомівська, 5, що перебуває на балансі Головного 
управління МВС України в Харківській області

11.10.15 ФОП Про
коп’єва І. Б.

14 Частина приміщень підвалу двоповерхового корпусу ФПК (інв. 
№ 10300023, літ. А2) загальною площею 46,5 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Революції, 11, що перебуває на балансі Харківського національного 
університету міського господарства ім. Бекетова

13.12.15 ФОП Про
коп’єва І. Б.

15 Ділянка покрівлі 11поверхового учбоволабораторного корпусу загальною 
площею 69,75 м2 за адресою: м. Харків, вул. Корчагінців, 58, що пере
буває на балансі Харківської медичної академії післядипломної освіти, 
01896872, тел. (057) 7118035

На дату 
підпи
сання 
наказу

ФОП  
Мокров О. П.

16 Ділянка покрівлі 9поверхового 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) 
7118035

На дату 
підпи
сання 
наказу

ФОП  
Мокров О. П.

17 Частина покрівлі 4поверхового учбового корпусу загальною площею 
17,8 м2 за адресою: м. Харків, вул. Трінклера, 12, що перебуває на ба
лансі Харківського національного медичного університету, 01896866, тел. 
(057) 7077380

На дату 
підпи
сання 
наказу

ФОП  
Мокров О. П.

18 Частина холу на першому поверсі триповерхової адміністративної будівлі, 
пам’ятка архітектури, загальною площею 4,0 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Володарського, 46, корп. 1 , що перебуває на балансі Харківського 
апеляційного адміністративного суду, 34331173, тел. (057) 3707202

На дату 
підпи
сання 
наказу

ТОВ «Кон
станта»

19 Нежитлове приміщення – кімн. 32 на 2му поверсі 2поверхової будівлі 
спортивного корпусу загальною площею 271,4 м2 за адресою: м. Харків, 
віл. Сумська, 18/20, що перебуває на балансі Харківського радіотехнічного 
технікуму, 21188157, тел. (057) 7311711

На дату 
підпи
сання 
наказу

ФОП Буйниць
кий М. В.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по Херсонській області про підсумки конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення  

оцінки державного майна, що відбувся 10.12.2015
По об’єкту – вбудованому нежитловому приміщенню площею 10,3 м2 (кімн. 

6) на другому поверсі адміністративної будівлі цеху обслуговування споживачів 
№ 3, що перебуває на балансі ХД УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Херсонська 
обл., м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, 29 переможець конкурсу – ФОП 
Бронін А. О.

По об’єкту – частині бетонної під’їзної естакади загальною площею 5,0 м2, що 
примикає до будівлі студентської їдальні та перебуває на балансі ДВНЗ «Херсон-
ський державний аграрний університет», за адресою: м. Херсон, вул. Комкова, 73б 
переможець конкурсу – ПП «Фрістайл – плюс».

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про підсумки конкурсу  

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

власності, що відбувся 10.12.2015
1. Приміщення загальною площею 15,5 м2 (у т. ч. площа загального користуван-

ня – 3,9 м2), що перебуває на балансі Хмельницької дирекції УДППЗ «Укрпошта», 
за адресою: Хмельницька обл., м. Полонне, вул. Л.Українки, 112. Конкурсною ко-
місією прийнято рішення про укладення договору з переможцем конкурсу – ТОВ 
«Поділля-Експерт».

2. Приміщення загальною площею 19,8 м2 (у т. ч. площа загального користу-
вання – 2,3 м2) на першому поверсі будівлі, що перебуває на балансі Хмельницької 
дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Хмельницька обл., м. Городок, вул. Шев-
ченка, 18. Конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору з пере-
можцем конкурсу – ПП «ТЗК-Експерт».

3. Частина приміщення загальною площею 68,5 м2 (у т. ч. площа загального 
користування – 3,5 м2) на першому поверсі будівлі ЦПЗ № 6, що перебуває на 
балансі Хмельницької дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Хмельницька 
обл., м. Нетішин, просп. Курчатова, 2/1. Конкурсною комісією прийнято рішен-
ня про укладення договору з переможцем конкурсу – ПП «Агентство нерухомого 
майна «Гудвіл».

Продовження таблиці


