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

у фонді державного майна україни 
за номером телефону 254-29-76 

працює «гаряча лінія».
За номером «гарячої лінії» приймаються телефонні звернення 

заявників та надається інформація щодо структурного підрозділу 
Фонду, до компетенції якого належить питання заявника.

фонд
державного
майна україни

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

Засновник і видавець –  

фонд державного майна україни

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

ПрИВАТИЗоВАно ШЛЯХом ВИКУПУ

Львівська оБЛасТь
Окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів 

у складі: адміністративно-виробнича будівля (приміщення контори та 
слюсарно-збиральна дільниця), літ. А-2, площею 634,6 м2; будівля за-
водоуправління (механічна дільниця № 2), літ. Б-1, площею 620,5 м2; 
будівля цеху металоконструкцій, літ. В-1, площею 463,5 м2; будівля ме-
ханічної майстерні (механічна дільниця № 1), літ. Г-1, площею 137,3 м2; 
будівля побутових приміщень, літ. Д-2, площею 446,3 м2; будівля скла-
ду литва, літ. Е-1, площею 86,1 м2; будівля газорозподільного пункту 
(редукторна), літ. Ж-1, площею 5,9 м2; будівля складу ГЗМ, літ. З-1, 
площею 50,4 м2; будівля прохідної з воротами та огорожею, літ. Є-1, 
площею 4,3 м2 за адресою: м. Львів, вул. Братів Міхновських, 32а, яке 
у процесі приватизації не увійшло до статутного капіталу ВАТ «Львів-
гідромеханізація» та перебуває на зберіганні ПП «ЛьвівІнтерСервіс». 
Приватизовано юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь 
в аукціоні, за 5 961 222,00 грн, у т. ч. ПДВ – 993 537,00 грн.

ПрИВАТИЗоВАно ШЛЯХом ПроДАЖУ нА АУКЦіоні 
ЗА меТоДом ЗнИЖеннЯ ЦінИ

одеська оБЛасТь
Єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства 

хлібозавод «Поділля» за адресою: Одеська обл., м. Котовськ, просп. 
Котовського, 21а. Приватизовано фізичною особою – підприємцем за 
120 000,00 грн, у т. ч. ПДВ – 20 000,00 грн.

ЗакарПаТська оБЛасТь
інформація  

про продаж на аукціоні об’єкта  
державної власності 

Назва об’єкта: комплекс будівель у складі: адмінбудівля та котель-
ня (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 За-
карпатській області. 

Адреса об’єкта: 90200, Закарпатська обл., м. Берегове, вул. Шев-
ченка, 49.

Відомості про об’єкт: будівлі, що входять до складу об’єкта прива-
тизації, побудовані у 1974 році. Будівлі адмінбудівлі та котельні потре-

конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

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

аПараТ фдму
інформація 

про оголошення конкурсу з відбору  
суб’єктів оціночної діяльності

� Найменування об’єкта оцінки: об’єкт оренди – державне 
нерухоме майно (а саме: частина адміністративного приміщення 
на третьому поверсі площею 722,5 м2 (рік забудови – 1954); частина 
цокольного приміщення площею 244,2 м2 (рік забудови – 1954); час-
тина лабораторного корпусу на шостому поверсі площею 254,6 м2 (рік 
забудови – 1974) та на сьомому поверсі площею 253,3 м2 (рік забу-
дови – 1974); частина гаража площею 342,1 м2 (рік забудови –1954) 
за адресою: м. Київ, вул. Кіквідзе, 8/9, що обліковується на балансі 
казенного підприємства «Кіровгеологія». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: вул. Кіквідзе, 8/9, м. Київ; тел./факс (044) 200-61-67.

Мета проведення незалежної оцінки: з метою укладення дого-
вору оренди.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним об-
ліком, шт.: 5 приміщень.

Балансова залишкова вартість станом на 30.11.2015, тис. грн: 
частини адміністративного приміщення на третьому поверсі площею 
722,5 м2 – 22,4; частини цокольного приміщення площею 244,2 м2 – 
7,57; частини лабораторного корпусу на шостому поверсі площею 
254,6 м2 – 26,83; частини лабораторного корпусу на сьомому поверсі 
площею 253,3 м2 – 26,69; частини гаража площею 342,1 м2 – 0,7.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки: 30.11.2015.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснювати-

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

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

має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оці-
нювачів та свідоцтвами про включення інформації про оцінювача 
до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, 
виданими згідно з Порядком ведення Державного реєстру оцінюва-
чів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду 
державного майна України від 10.06.2013 № 796, зареєстрованим 
в Міністерстві юстиції України 13.06.2013 за № 937/23469; досвіду 
суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема 
подібного майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені до вико-
нання робіт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх 
особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна; письмової 
згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної 
діяльності до виконання робіт з оцінки майна; у разі проведення під-

приємством діяльності, пов’язаної з державною таємницею, – спеці-
ального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною 
таємницею, виданого суб’єкту оціночної діяльності (допусків оціню-
вачів, які перебувають у трудових відносинах із суб’єктом оціночної 
діяльності або залучаються ним за цивільно-правовими договорами), 
або дозволу, виданого іншому суб’єкту оціночної діяльності, якого за 
відповідною угодою буде залучено до виконання робіт, пов’язаних з 
державною таємницею.

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

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

заява про участь у конкурсі (за встановленою формою); копія уста-
новчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оці-
нювачів, які працюють у штатному складі, та яких буде залучено до про-
ведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди 
оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення 
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їх-
німи особистими підписами (у тому числі тих, що працюють за суміс-
ництвом); копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого 
претенденту Фондом державного майна України; інформація про пре-
тендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його 
досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, 
які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з 
незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному 
конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, 
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну 
виконання робіт у календарних днях.

Конкурсну документацію слід подавати до Фонду державного май-
на України шляхом поштового відправлення або безпосередньо до 
поштової скриньки для кореспонденції у фойє Фонду (вул. Кутузова, 
18/9) до 15.00 31.12.2015.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з 
описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті 
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву 
на участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає 
заяву. Телефон для довідок 200-36-36.

конкурс відбудеться у фонді державного майна україни 
11.01.2016 о 15.00.



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

Триває ПередПЛаТа на офіційне  
видання фдму на 2016 рік

«державний інформаційний бюлетень  
про приватизацію»

з додатком – газетою

«відомості приватизації»
видання можна ПередПЛаТиТи в усіх віддіЛеннях Зв’яЗку україни

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

Індекс та назва видання
Періодич-

ність

Вартість  
передплати, грн

3 міс. 6 міс. 12 міс. 

22437  
Комплект у складі:
журналу «державний інформа-
ційний бюлетень про привати-
зацію» (укр.). Законодавчі, нормативно-
мето дич ні та інформаційні матеріали  
щодо приватизації

4 рази  
на рік

121,33 242,66 485,32

газети «відомості приватиза-
ції» – додатка до «Державного інформа-
ційного бюлетеня про приватизацію» (укр.). 
Інформація про проведення процедур  
приватизації майна

2 рази
на тиждень

Телефон редакції (044) 200-33-77.

Придбати журнал і газету вроздріб 
можна в книжковому кіоску в приміщенні фдму

(тел. (044) 254-31-57, моб. тел. (067) 933-69-57, Меліхова Ольга Миколаївна)

бують капітального ремонту. Будівлі прохідної та гаража потребують 
поточного ремонту. Технічна характеристика будівель: стіни та пере-
городки цегляні; фундаменти бутобетонні; перекриття – дерев’яне, 
оштукатурене, залізобетонні плити; покрівля (дах) – черепиця, азбес-
тоцементні листи; підлоги цементні, дощаті; вікна та двері дерев’яні; 
інженерні комунікації: у всіх будівлях – електропостачання, в будівлях 
літ. А-1 та В, крім електромережі, є газова мережа. Водопровід, опа-
лення, 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 зем-

лекористування новий власник вирішує самостійно відповідно до чин-
ного законодавства.

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

розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37182500900001 
в ГУДКСУ по Закарпатській області, одержувач – РВ ФДМУ по Закар-
патській області, код 22111310, МФО 812016. 

Грошові кошти в розмірі 101 415,24 грн, що становить 10 % почат-
кової ціни об’єкта, перераховуються на р/р № 37314009000173 в ГУД-
КСУ 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 аук-
ціону. 

аукціон буде проведено 11 січня 2016 року об 11.00 за адре-
сою: Закарпатська область, 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 Закар-
патській області, адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 315, 
телефон для довідок в Ужгороді (0312) 61-38-83.



2

14 грудня 2015 року № 62 (911)

ПіДСУмКИ

За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
проведеного 30.11.2015, переможцями конкурсу визнано:

суб’єкта оціночної діяльності – ДП «Державний інститут судових 
економіко-правових та технічних експертних досліджень» щодо ви-
значення ринкової вартості нежитлового приміщення площею 1,0 м2 
на першому поверсі шостого під’їзду в будинку за адресою: м. Київ, 
вул. Грушевського, 12/2, що обліковується на балансі Управління 
адміністративних будинків Господарсько-фінансового департамен-

ту Секретаріату Кабінету Міністрів України, з метою його передачі в 
оренду;

суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ ДП «Державний інститут судо-
вих економіко-правових та технічних експертних досліджень» щодо 
визначення ринкової вартості об’єкта оренди – нежитлових приміщень 
загальною площею 263,0 м2 за адресою: м. Київ, пров. Музейний, 12, 
що обліковуються на балансі Управління адміністративних будинків 
Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Мі-
ністрів України, з метою укладення договору оренди;

суб’єкта оціночної діяльності – ДП «Державний інститут судових 
економіко-правових та технічних експертних досліджень» щодо визна-

чення ринкової вартості об’єкта оренди – нерухомого майна – час-
тини приміщення загальною площею 10,0 м2 за адресою: м. Київ, 
вул. Кутузова, 18/9, що обліковується на балансі Фонду державного 
майна України;

суб’єкта оціночної діяльності – ДП «Державний інститут судових 
економіко-правових та технічних експертних досліджень» щодо ви-
значення ринкової вартості легкових автомобілів, що обліковуються 
на балансі Вищої ради юстиції, з метою їх відчуження відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 № 65 «Про еко-
номію державних коштів та недопущення втрат бюджету».

він ницька оБЛасТь
інформація 

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

залучені до проведення незалежної оцінки
� 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване примі-

щення площею 16,8 м2 у будівлі виробничо-господарського при-
значення, зайнятій органами управління (літ. д), у відділі митного 
оформлення «автомобільний» митного поста «дністер». Балансо-
утримувач: Державна фіскальна служба України, перебуває в опера-
тивному управлінні (користуванні) Він ницької митниці ДФС. Адреса: 
24004, Він ницька обл., м. Могилів-Подільський, пл. Соборна, 7. Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
з метою укладення договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.12.2015.
� 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване примі-

щення № (1-8) площею 18,0 м2 на першому поверсі двоповерхо-
вої будівлі гуртожитку № 2 (літ. в). Балансоутримувач: Професійно-
технічне училище № 14 смт Вороновиця. Адреса: Він ницька обл., 
Він ницький р-н, смт Вороновиця, вул. Гагаріна, 1. Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укла-
дення договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.12.2015.
� 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщен-

ня № 6 (12,2 м2), № 7 (9,8 м2) загальною площею 22,0 м2 в одно-
поверховій будівлі вузла поштового зв’язку а. Балансоутримувач: 
Він ницька дирекція Українського державного підприємства поштового 
зв’язку «Укрпошта». Адреса: Він ницька обл., Бершадський р-н, с. Фло-
рино, вул. Чкалова, 58. Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта з метою продовження дії договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.12.2015.
� 4. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудо-

ваного приміщення площею 4,0 м2 у вестибулі на першому по-
версі 4-поверхової будівлі учбового корпусу № 3 (літ. а). Балан-
соутримувач: Він ницький національний технічний університет. Адреса: 
21021, м. Він ниця, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 7. Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укла-
дення договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.12.2015.
� 5. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудо-

ваного приміщення № 8 площею 50,0 м2 в одноповерховій збло-
кованій будівлі з прибудовою (літ. Б); нежитлові вбудовані при-
міщення (№ 10, 13 – 17, 19, 22, 23) загальною площею 195,9 м2 
на першому поверсі триповерхової технічної будівлі (літ. в). Ба-
лансоутримувач: Він ницька філія Концерну радіомовлення, радіозв’язку 
та телебачення. Адреса: 21018, м. Він ниця, вул. Скалецького, 72. Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
з метою продовження дії договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.12.2015.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до конкурсної ко-

місії документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних доку-
ментів, 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 
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 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 в запечатаному кон-
верті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції 
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт 
(після отримання в повному обсязі необхідної документації та інфор-
мації про об’єкт оцінки): для об’єктів нерухомого майна – не більше 5 
днів (у разі необхідності – 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 
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допуска-
ється, конкурсні документи претендентів, яких не допущено до участі 
в конкурсі, повертаються секретарем комісії за їх письмовою заявою 
після затвердження протоколу засідання комісії. Претендент має право 
відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про 
це письмово голову комісії.

конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї 
інформації о 10.00 за адресою: м. він ниця, вул. гоголя, 10. Те-
лефон для довідок 35-26-31.

Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії регіонального 
відділення за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення кон-
курсу (включно) за адресою: м. Він ниця, вул. Гоголя, 10.

інформація 
рв фдму по він ницькій області про оголошення конкурсу 

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

� 1. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення площею 
2,0 м2 двоповерхової будівлі (інв. № 013501) загальнопідстанційно-
го пункту управління Пс-330 кв «Барська» Південно-західної елек-
троенергетичної системи. Балансоутримувач: «Він ницькі магістральні 
електричні мережі» державного підприємства «Національна енергетич-
на компанія «Укренерго». Адреса: 23800, Він ницька обл., Барський р-н, 
м. Бар, с. Широке. Мета проведення незалежної оцінки: визначення рин-
кової вартості об’єкта з метою продовження дії договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.12.2015.
� 2. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщень загальною 

площею 2,0 м2 одноповерхової будівлі (інв. № 000572) головно-
го щита управління Пс –330 кв «він ницька» Південно-західної 
електроенергетичної системи. Балансоутримувач: «Він ницькі магі-
стральні електричні мережі» державного підприємства «Національна 
енергетична компанія «Укренерго». Адреса: Він ницька обл., Він ницький 
р-н, с. Лука-Мелешківська, вул. Привокзальна, 1. Мета проведення не-
залежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продо-
вження дії договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.12.2015.
� 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані примі-

щення (част. № 13 (1,6 м2), част. № 14 (10,0 м2) за даними БТі) 
загальною площею 11,6 м2 на 2-му поверсі 3-поверхової будівлі 
(літ. а). Балансоутримувач: Він ницька дирекція Українського держав-
ного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта». Адреса: 22600, Він-
ницька обл., м. Козятин, вул. Червоноармійська, 39. Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою про-
довження дії договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.12.2015.
� 4. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані примі-

щення (част. № 13 (1,6 м2), част. № 14 (13,8 м2) за даними БТі) 
загальною площею 15,4 м2 на 2-му поверсі 3-поверхової будівлі 
(літ. а). Балансоутримувач: Він ницька дирекція Українського держав-
ного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта». Адреса: 22600, Він-
ницька обл., м. Козятин, вул. Червоноармійська, 39. Мета проведення 

незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою про-
довження дії договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.12.2015.
� 5. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані примі-

щення (№ 1 – № 5 за даними БТі) загальною площею 72,3 м2 на 
першому поверсі 2-поверхової будівлі бардо-насосної станції 
(літ. а11). Балансоутримувач: Державне підприємство спиртової та 
лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт». Адреса: Він ницька обл., 
Бершадський р-н, м. Бершадь, вул. Пархоменка, 12. Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою про-
довження дії договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.12.2015.
� 6. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані примі-

щення (№ 1 – № 8 у прим. № 3, № 3, № 4 у прим. № 2 та част. при-
міщення загального користування площею 13,23 м2 за даними БТі) 
загальною площею 144,73 м2 на першому поверсі 3-поверхової 
адміністративної будівлі (літ. а) районного відділу статистики. 
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Він ницькій області. 
Адреса: 23100, Він ницька обл., Жмеринський р-н, м. Жмеринка, вул. Цен-
тральна, 5. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта з метою продовження дії договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.12.2015.
� 7. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані при-

міщення загальною площею 18,0 м2 на першому поверсі 
4-поверхового навчального корпусу № 1 (літ. в). Балансоутриму-
вач: Він ницький коледж будівництва і архітектури Київського національ-
ного університету будівництва і архітектури. Адреса: 21001, м. Він ниця, 
вул. Коцюбинського, 53. Мета проведення незалежної оцінки: визна-
чення ринкової вартості об’єкта з метою укладення оренди.

Запланована дата оцінки: 31.12.2015.
� 8. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані при-

міщення № 3 (2,9 м2), № 4 (4,2 м2), № 43 (1,9 м2), № 44 (3,6 м2), 
частина № 45 (11,3 м2), № 48 (9,7 м2), № 50 (226,5 м2) загаль-
ною площею 260,1 м2 на першому поверсі дев’ятиповерхового 
адміністративного будинку. Балансоутримувач: Головне управління 
Державної казначейської служби України у Він ницькій області. Адре-
са: 21100, м. Він ниця, вул. Пирогова, 29. Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження дії 
договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.12.2015.
� 9. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані примі-

щення (част. № 2 (6,3 м2), № 3 (7,2 м2), № 4 (6,7 м2), № 5 (0,4 м2), 
№ 6 (1,4 м2) за даними БТі) загальною площею 22,0 м2 на першому 
поверсі триповерхового виробничого корпусу (літ. а) з підвалом 
та чотириповерховими прибудовами. Балансоутримувач: «Виробни-
ча філія «Він ницька картографічна фабрика» Державного підприємства 
«Центр державного земельного кадастру». Адреса: 21100, м. Він ниця, 
вул. 600-річчя, 19. Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта з метою продовження дії договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.12.2015.
� 10. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані примі-

щення (№ 10 – № 16 (244,9 м2) та част. № 17 (2,7 м2) за даними 
БТі) загальною площею 247,6 м2 на цокольному поверсі будівлі 
гуртожитку (літ. а). Балансоутримувач: Він ницький технічний коледж. 
Адреса: 21100, м. Він ниця, просп. Юності, 4. Мета проведення неза-
лежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення 
договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.12.2015.
� 11. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудо-

ваного приміщення № 119 площею 11,0 м2 на першому поверсі 
4-поверхового навчального корпусу № 1 (літ. в). Балансоутриму-
вач: Він ницький коледж будівництва і архітектури Київського національ-
ного університету будівництва і архітектури. Адреса: 21001, м. Він ниця, 
вул. Коцюбинського, 53. Мета проведення незалежної оцінки: визна-
чення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.12.2015.
� 12. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані при-

міщення № 1004 – № 1010 загальною площею 113,1 м2 у будівлі 
гуртожитку (літ. а). Балансоутримувач: Барський коледж транспорту 
та будівництва Національного транспортного університету. Адреса: 
23000, Він ницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Героїв Майдану, 
11/14. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта з метою укладення договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.12.2015.
� 13. Найменування об’єкта оцінки: нежитлова окремо розташо-

вана одноповерхова будівля магазину (літ. я) загальною площею 
64,1 м2. Балансоутримувач: Військова частина 3008 Національної 
гвардії України. Адреса: 21007, м. Він ниця, вул. Некрасова, 70. Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
з метою укладення договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.12.2015.
� 14. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані примі-

щення (№ 1, № 2, № 3, № іі, № 17, № 18, № 19 у прим. № 102 за 
даними БТі) загальною площею 110,3 м2 на підвальному поверсі 
п’ятиповерхового гуртожитку № 3 (літ. а). Балансоутримувач: Він-
ницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. 
Адреса: 21100, м. Він ниця, вул. Острозького, 31. Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою про-
довження дії договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.12.2015.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до конкурсної ко-

місії документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних доку-
ментів, 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 
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 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 в запечатаному кон-
верті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції 
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт 
(після отримання в повному обсязі необхідної документації та інфор-
мації про об’єкт оцінки): для об’єктів нерухомого майна – не більше 5 
днів (у разі необхідності – 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 
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допуска-
ється, конкурсні документи претендентів, яких не допущено до участі 
в конкурсі, повертаються секретарем комісії за їх письмовою заявою 
після затвердження протоколу засідання комісії. Претендент має право 
відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про 
це письмово голову комісії.

конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї 
інформації о 10.00 за адресою: м. він ниця, вул. гоголя, 10. Те-
лефон для довідок 35-26-31.

Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії регіонального 
відділення за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення кон-
курсу (включно) за адресою: м. Він ниця, вул. Гоголя, 10.

воЛинська оБЛасТь
інформація 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за 
встановленою формою (додаток 2 до Положення про конкурсний відбір 
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 
№ 1270 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за 
№ 1096/19834); копія установчого документа претендента; копії квалі-
фікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких 
буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; 
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до 
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, заві-
рені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів 
оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого пре-
тенденту Фондом державного майна України; інформація про претендента 
(документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду ро-
боти, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у 
його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки 
майна, у тому числі подібного майна, тощо).

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

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

ки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документа-
ми оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі 
оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, виданими відповідно до 
Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оці-
ночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна 
України від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України за 13.06.2013 № 937/23469; досвіду суб’єкта оціночної діяль-
ності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна; переліку 
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та 
підписання звіту про оцінку майна та їх особистого досвіду у прове-
денні оцінки подібного майна; письмової згоди оцінювачів, яких до-
датково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності до виконання 
робіт з оцінки майна.

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

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

Конкурсну документацію потрібно подати до сектору адміністратив-
ного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за чотири робочих 
дні до дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Луцьк, Ки-
ївський майдан, 9, кімн. 833.

донецька оБЛасТь
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки
� 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщен-

ня площею 63,2 м2 будівлі лабораторного корпусу, що перебувають на 
балансі Слов’янського хіміко-механічного технікуму (ЄДРПОУ 00208775). 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Кар-
ла Маркса, 41. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості майна з метою передачі його в оренду.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2015.
� 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані примі-

щення загальною площею 34,5 м2 третього поверху навчального 
корпусу № 2, що перебувають на балансі ДНЗ «Маріупольський центр 
професійно-технічної освіти». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 87500, 
Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 63. Мета прове-
дення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості майна з метою 
передачі його в оренду.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2015.
� 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані примі-

щення площею 279,9 м2, що перебувають на балансі Приазовського 
державного технічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Донецька обл., Жовтневий р-н, м. Маріуполь, просп. Металургів, 54. 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою про-
довження договору оренди.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2015.
� 4. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудо-

ваного приміщення площею 10,0 м2 та частина покрівлі площею 
30,0 м2, що перебувають на балансі ДВНЗ «Маріупольський будівель-
ний коледж». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., Ор-
джонікідзевський р-н, м. Маріуполь, просп. Ленінградський, 90. Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження 
договору оренди.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2015.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до конкурсної 

комісії конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом 
підтвердних документів, що містяться у конверті. До підтвердних до-
кументів належать:

заява про участь у конкурсі за встановленою формою; копія уста-
новчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів та 
свідоцтв про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів, які пра-
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цюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки 
та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких 
буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки 
майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими 
підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого 
претенденту Фондом державного майна України; інформація про пре-
тендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його 
досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, 
які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з 
незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному 
конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, 
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну 
виконання робіт.

конкурс відбудеться 29 грудня 2015 року о 10.00 за адресою: 
м. харків, вул. гуданова, 18, рв фдму по донецькій області.

Конкурсна документація подається до відділу організаційної роботи 
та господарської діяльності РВ ФДМУ по Донецькій області не пізніше 
ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу 
(включно) за адресою: 61024 м. Харків, вул. Гуданова, 18.

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: нежитлові приміщення магазину № 15 (літ. 

а) площею 67,8 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська 
обл., Житомирський р-н, смт Озерне, вул. Авіаційна, 3а. Балансоутри-
мувач: Житомирська філія Концерну «Військторгсервіс» (м. Житомир, 
просп. Миру, 22). Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення 
договору оренди.

Дата оцінки: 31.12.2015.
� Об’єкт оцінки № 2: магазин (літ. а) площею 89,6 м2. Місце-

знаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Овруч, вул. Ващука, 
5. Балансоутримувач: Житомирська філія Концерну «Військторгсервіс» 
(м. Житомир, просп. Миру, 22). Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою 
укладення договору оренди.

Дата оцінки: 31.12.2015.
�  Об’єкт оцінки № 3: приміщення теплиці (літ. р) площею 

443,1 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Коро-
льова, 39. Балансоутримувач: Житомирський національний агроеко-
логічний університет (м. Житомир, бульв. Старий, 7). Мета проведен-
ня незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку 
орендної плати з метою укладення договору оренди.

Дата оцінки: 31.12.2015.
�  Об’єкт оцінки № 4: приміщення гаража площею 65,8 м2 

(літ. Б). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., смт Чер-
воноарміськ, вул. Леніна, 115. Балансоутримувач: Житомирська дирек-
ція УДППЗ «Укрпошта» (м. Житомир, вул. Вітрука, 1). Мета проведен-
ня незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку 
орендної плати з метою продовження договору оренди.

Дата оцінки: 31.12.2015.
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – 

суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної ді-
яльності за відповідними напрямами оцінки майна та спеціалізаціями 
в межах цих напрямів.

Учасникам конкурсу потрібно подавати до регіонального відділен-
ня конкурсну документацію, яка складається з підтвердних докумен-
тів та конкурсної пропозиції претендента. До підтвердних документів 
належать:

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

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

Конкурсну документацію слід подавати окремо по кожному об’єкту 
оцінки до відділу персоналу та адміністративно-господарської роботи 
РВ ФДМУ по Житомирській області за чотири робочих дні до оголоше-
ної дати проведення конкурсу (включно) до 13.00.

конкурс відбудеться у рв фдму по житомирській області 
через 15 календарних днів з дня опублікування цієї інформації 
за адресою: м. житомир, вул. 1 Травня, 20, тел. для довідок 
42-04-18.

ЗакарПаТська оБЛасТь
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки майна
� Назва об’єкта оцінки: будівля складу № 3а (літ. (г)Т) площею 

860,7 м2 та будівля складу № 3 (літ. (вП)уП) площею 1 080,0 м2, 
інвентарний номер 11160. Місцезнаходження об’єкта: 90532, За-
карпатська обл., Тячівський р-н, смт Дубове, вул. Заводська, 8. Теле-
фон (03134) 7-22-65. Балансоутримувач: ДП «Закарпатське вертолітне 
об’єднання». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості 
для укладення договору оренди.

Правовий режим земельної ділянки: право постійного користу-
вання.

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

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

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

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

підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів 
та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, ви-
даними відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів 
та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду дер-
жавного майна України від 10 червня 2013 року № 796; досвіду суб’єкта 
оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного 
майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з 
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, та їх особистого 
досвіду у проведенні оцінки подібного майна; письмової згоди оціню-
вачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності до 
виконання робіт з оцінки майна.

Для участі в конкурсі потрібно подати до регіонального відділення 
конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та 
підтвердних документів. До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 2 
до Положення); копія установчого документа претендента; копії ква-
ліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та 
яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку 
майна; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого пре-
тенденту Фондом державного майна України; письмові згоди оцінюва-
чів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт 
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їх осо-
бистими підписами (у тому числі тих, що працюють за сумісництвом), 
а також копії кваліфікаційних документів; інформація про претендента 
(документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду 
роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які пра-
цюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з неза-
лежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон-
верті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кальку-
ляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання 
робіт (у календарних днях). До уваги приймаються пропозиції, в яких 
строк виконання робіт з оцінки об’єктів не перевищує 5 днів.

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

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті на 
кожний об’єкт окремо з описом підтвердних документів, що містяться 
в конверті. На конверті потрібно зробити помітку «На конкурс з відбо-
ру суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на 
який подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарю-
вання, який подає заяву.

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

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: нежитлові приміщення (№ 80, № 81 
та № 82) загальною площею 57,2 м2 на другому поверсі семи-
поверхового корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, 
вул. І. Франка, 61. Балансоутримувач: філія «Львівського проектного 
інституту» ДП МОУ «Центральний проектний інститут». Мета прове-
дення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру 
орендної плати з метою продовження договору оренди.

Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) бу-
дівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибу-
динкової території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. І. Франка, 61.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2015 

(орієнтовно).
�  2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщен-

ня загальною площею 179,0 м2 в одноповерховій будівлі наві-
су літ. «є-1» та під’їзні залізничні колії загальною протяжністю 
1 222,8 м. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Шевченка, 
186а. Балансоутримувач: 1-ий об’єднаний загін Державної спеціальної 
служби транспорту. Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення 
договору оренди.

Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) бу-
дівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибу-
динкової території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. І. Франка, 61.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2015 

(орієнтовно).
� 3. Назва об’єкта оцінки: частина внутрішньої стіни вестибу-

ля навчального корпусу № 14 площею 2,16 м2. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Професорська, 1. Балансоутримувач: НУ 
«Львівська політехніка». Мета проведення незалежної оцінки: визна-
чення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою про-
довження договору оренди.

Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) бу-
дівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибу-
динкової території.

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

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2015 
(орієнтовно).

� 4. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового 
приміщення загальною площею 1,5 м2 на першому поверсі на-
вчального корпусу № 11. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, 
вул. Професорська, 2. Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка». 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розра-
хунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.

Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) бу-
дівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибу-
динкової території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Професор-
ська, 2.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2015 
(орієнтовно).

� 5. Назва об’єкта оцінки: частина внутрішньої стіни вестибу-
ля навчального корпусу № 1 площею 2,16 м2. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Карпінського, 2/4. Балансоутримувач: НУ 
«Львівська політехніка». Мета проведення незалежної оцінки: визна-
чення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою про-
довження договору оренди.

Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) бу-
дівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибу-
динкової території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Карпінсько-
го, 2/4.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2015 
(орієнтовно).

� 6. Назва об’єкта оцінки: частина внутрішньої стіни вестибу-
ля навчального корпусу № 4 площею 2,16 м2. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Митрополита Андрія, 5. Балансоутриму-
вач: НУ «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) бу-
дівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибу-
динкової території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Митропо-
лита Андрія, 5.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2015 
(орієнтовно).

� 7. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення 
загальною площею 22,9 м2 на першому поверсі 4-поверхової 
будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Замарсти-
нівська, 233. Балансоутримувач: Відділ медичного забезпечення ГУ 
МВС України у Львівській області. Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою 
продовження договору оренди.

Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) бу-
дівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибу-
динкової території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Замарсти-
нівська, 233.

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

� 8. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення 
загальною площею 57,3 м2 на першому поверсі 5-поверхової бу-
дівлі гуртожитку. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Во-
лодимира Великого, 33. Балансоутримувач: Державний університет 
телекомунікацій. Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовжен-
ня договору оренди.

Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) бу-
дівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибу-
динкової території.

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

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2015 
(орієнтовно).

� 9. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення 
№ 16 загальною площею 166,3 м2 на першому поверсі навчально-
виробничих майстерень. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська 
обл., м. Червоноград, вул. В. Стуса, 3. Балансоутримувач: Вище про-
фесійне училище № 11 м. Червоноград. Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з 
метою продовження договору оренди.

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

Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Черво-
ноград, вул. В. Стуса, 3.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2015 
(орієнтовно).

� 10. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення 
№ 12 загальною площею 166,0 м2 на першому поверсі навчально-
виробничих майстерень. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська 
обл., м. Червоноград, вул. В. Стуса, 3. Балансоутримувач: Вище про-
фесійне училище № 11 м. Червоноград. Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з 
метою продовження договору оренди.

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

Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Черво-
ноград, вул. В. Стуса, 3.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2015 
(орієнтовно).

� 11. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення 
№ 8 загальною площею 45,5 м2 на першому поверсі навчально-
виробничих майстерень. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська 
обл., м. Червоноград, вул. В. Стуса, 3. Балансоутримувач: Вище про-
фесійне училище № 11 м. Червоноград. Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з 
метою продовження договору оренди.

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

Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Черво-
ноград, вул. В. Стуса, 3.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2015 
(орієнтовно).

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

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

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

підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів 
та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, вида-
ними відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та 
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державно-
го майна України від 10.06.2013 № 796, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 13.06.2013 за № 937/23469; досвіду суб’єкта оціночної 
діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна; пере-
ліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та 
підписання звіту про оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні 
оцінки подібного майна; письмової згоди оцінювачів, яких буде залучено 
суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.

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

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

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

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

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

рівненська оБЛасТь
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
� 1. Найменування об’єкта оцінки: частина холу виробничих 

приміщень адмінбудинку, літ. «а – 4» площею 4,0 м2. Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Кавказька, 7. Балансоутримувач: 
Рівненське обласне управління водних ресурсів. Мета проведення не-
залежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної 
плати з метою укладення договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.12.2015.
� 2. Найменування об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди, а саме: 

контурна дамба (нерестовий ставок), інв. № 315, контурна дам-
ба (вирощувальний ставок), інв. № 318, дамба (літньо-маточний 
ставок), інв. № 321, контурна дамба, інв. № 335, огороджувальна 
дамба № 337, огороджувальна дамба, інв. № 341, розподільчий 
канал, інв. № 342. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., 
Рівненський р-н, с. Гуменники. Балансоутримувач: Державне підпри-
ємство «Укрриба».

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

Запланована дата оцінки: 31.12.2015.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення 

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



4

14 грудня 2015 року № 62 (911)

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

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

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

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

конкурс відбудеться 25 грудня 2015 року о 10.00 у рв фдму 
по рівненській області за адресою: 33028, м. рівне, вул. 16 Лип-
ня, 77.

Документи на участь у конкурсі приймаються до регіонального від-
ділення за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкур-
су (включно) за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон 
для довідок 26-79-91. 

ТерноПіЛьська оБЛасТь
інформація

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів
� 1. Назва об’єкта оцінки: спортивний майданчик загальною 

площею 1 713,04 м2 та огорожа (165,8 пог. м), що перебувають 
на балансі Тернопільського національного педагогічного університету 
ім. В. Гнатюка. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Винниченка, 10, 
м. Тернопіль. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості майна з метою подальшого розрахунку орендної плати.

Основні види продукції (послуг), що виробляється: –.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.12.2015 – 

18 136,00 грн.
Дата оцінки – 31.12.2015.
� 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлової адміністративної 

будівлі літ. а, поз. 7 площею 16,0 м2 відділу статистики у Тере-
бовлянському районі, що перебуває на балансі Головного управ-
ління статистики у Тернопільській області. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: вул. Наливайка, 4, м. Теребовля, Тернопільська область. Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості майна з 
метою подальшого розрахунку орендної плати.

Основні види продукції (послуг), що виробляється: –.
Залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 30.10.2015 – 0,00 грн.
Дата оцінки – 31.12.2015.
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення кон-

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

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

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

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

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

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

У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет до-
кументів, а подана ним конкурсна документація є неповною, комісія 
на засіданні приймає рішення щодо недопущення його до участі в 
конкурсі. За письмовою заявою претендента підготовлена ним кон-
курсна документація може бути повернута після затвердження про-
токолу засідання комісії.

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

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

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

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

харківська оБЛасТь
інформація

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди 

№
з/п

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

контактний телефон) 

Дата 
оцінки

Мета проведення 
оцінки

1 Нежитлове приміщення – кімн. 47 на першому поверсі 
3-поверхового будинку корпусу № 25 (їдальня) загальною 
площею 23,2 м2 за адресою: м. Харків, вул. Академіка Про-
скури, 1, що перебуває на балансі Військової частини 3017, 
39309315, тел. (057) 760-39-77

На дату 
підпи-
сання 
наказу

Визначення вартос-
ті об’єкта оренди 
з метою передачі 
в оренду

№
з/п

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

контактний телефон) 

Дата 
оцінки

Мета проведення 
оцінки

2 Частина нежитлового приміщення одноповерхової будівлі 
сховища № 4 загальною площею 30,0 м2 за адресою: м. Хар-
ків, вул. Цементна, 3, що перебуває на балансі ДП МОУ 
«Харківська контора матеріально-технічного забезпечення», 
08162096, тел. (057) 370-38-63

На дату 
підпи-
сання 
наказу

Визначення вартос-
ті об’єкта оренди 
з метою передачі 
в оренду

3 Нежитлове приміщення (кімн. 18, 19, 20, 21, 22, 23) на 
2-му поверсі одинадцятиповерхової будівлі інженерно-
лабораторного корпусу, літ. А-11, загальною площею 55,6 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Червоношкільна набереж-
на, 2, що перебуває на балансі Державного проектно-
вишукувального та науково-дослідного інституту «Укренерго-
мережпроект», 0114092, тел. (057) 732-52-61

07.11.15 Визначення вартос-
ті об’єкта оренди 
з метою передачі 
в оренду

4 Нежитлове приміщення – кімн. на першому поверсі дво-
поверхової будівлі гуртожитку, інв. № 10310006, літ. «А-2», 
загальною площею 56,4 м2 за адресою: Харківська обл., 
Зміївський р-н, смт Комсомольське, вул. Карла Маркса, 22, 
що перебуває на балансі Зміївського професійного енерге-
тичного ліцею, 02547895, тел. (0247) 5-31-44

06.10.15 Визначення вар-
тості об’єкта з ме-
тою продовження 
договору оренди

5 Частина нежитлового приміщення у 4-й робочій галереї 10-го 
поверху площею 5,2 м2 за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 
25, що перебуває на балансі Державного підприємства «Хар-
ківський національний академічний театр опери та балету 
імені М. В. Лисенка», 38385217, тел.: 700-40-46, 707-70-18

На дату 
підпи-
сання 
наказу

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

6 Частина приміщень підвалу 2-поверхового учбового корпусу 
ФПК (інв. № 10300023, літ. «а-2») загальною площею 46,5 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Революції, 11, що перебуває на 
балансі Харківського національного університету міського 
господарства ім. О. М. Бекетова, 02071151, тел. 706-15-37

13.12.15 Визначення вар-
тості об’єкта з ме-
тою продовження 
договору оренди

7 Нежитлові приміщення № 1-42 на першому поверсі однопо-
верхової будівлі «Дитячий садок» загальною площею 457,5 м2 
за адресою: Харківська обл., Нововодолазький р-н, с. Ва-
тутіне, вул. Військова, 21, що перебувають на балансі На-
вчального центру Оперативно-рятувальної служби цивільного 
захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 
33879077, тел. (057) 406-83-29

На дату 
підпи-
сання 
наказу

Визначення вартос-
ті об’єкта оренди 
з метою передачі 
в оренду

8 Нежитлові приміщення – кімн. № 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33 на першому поверсі 9-поверхової адміністративної 
будівлі гуртожитку загальною площею 171,0 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Цілиноградська, 52, що перебувають на 
балансі Харківського національного технічного університету 
сільського господарства імені Петра Василенка, 00493741, 
тел. (057) 700-39-14

На дату 
підпи-
сання 
наказу

Визначення вартос-
ті об’єкта оренди 
з метою передачі 
в оренду

9 Нежитлове підсобне приміщення – кімн. № 4-65 на 4-му 
поверсі 9-поверхового будинку гуртожитку № 7 загальною 
площею 14,2 м2 за адресою: м. Харків, вул. Переможна, 
19, що перебуває на балансі Національного технічного уні-
верситету «Харківський політехнічний інститут», 02071180, 
тел. (057) 707-66-01

На дату 
підпи-
сання 
наказу

Визначення вартос-
ті об’єкта оренди 
з метою передачі 
в оренду

10 Одноповерхова будівля пташника для вирощування птиці, 
літ. № Д-1, Е-1, загальною площею 1 741,9 м2 за адресою: 
Харківська обл., Зміївський р-н, с. Пасіки, вул. Синявіна, 6а, 
що перебуває на балансі ДП «Іскра», 00852909, тел. (099) 
922-18-55

На дату 
підпи-
сання 
наказу

Визначення вартос-
ті об’єкта оренди 
з метою передачі 
в оренду

11 Нежитлові приміщення – кімн. № 125-130 на першому по-
версі 13-поверхової будівлі лабораторно-конструкторського 
корпусу загальною площею 84,0 м2 за адресою: м. Хар-
ків, просп. Гагаріна, 168, що перебувають на балансі ДП 
науково-дослідний і проектний інститут «СОЮЗ», 14309830, 
тел. (057) 252-70-15

На дату 
підпи-
сання 
наказу

Визначення вартос-
ті об’єкта оренди 
з метою передачі 
в оренду

12 Частина холу № 22 (за техпаспортом) на першому поверсі 
11-поверхової будівлі інженерно-лабораторного корпусу 
загальною площею 5,0 м2 за адресою: м. Харків, Червоно-
шкільна набережна, 2, що перебуває на балансі ДПВ НДІ 
«Укренергомережпроект», 00114092, тел. (057) 732-80-71

На дату 
підпи-
сання 
наказу

Визначення вартос-
ті об’єкта оренди 
з метою передачі 
в оренду

13 Частина покрівлі 7-поверхової адміністративно-управлінської 
будівлі загальною площею 20,5 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Маршала Бажанова, 28, що перебуває на балансі Голов-
ного управління статистики у Харківській області, 02362629, 
тел. (057) 706-26-16

На дату 
підпи-
сання 
наказу

Визначення вартос-
ті об’єкта оренди 
з метою передачі 
в оренду

14 Нежитлове приміщення – кімн. 8 на першому поверсі 
2-поверхової адміністративної будівлі загальною площею 
12,4 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цементна, 3, що пере-
буває на балансі ДП МОУ «Харківська контора матеріально-
технічного забезпечення», 08162096, тел. (057) 370-38-63

На дату 
підпи-
сання 
наказу

Визначення вартос-
ті об’єкта оренди 
з метою передачі 
в оренду

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

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

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон-
верті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції 
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт, 
який має становити не більше 5 днів для об’єктів оренди нерухомого 
майна (після отримання в повному обсязі необхідної документації та 
інформації про об’єкт оцінки).

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

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

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

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

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

херсонська оБЛасТь
інформація

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

до проведення незалежної оцінки державного майна
� Об’єкт оцінки: частина нежитлового приміщення загальною 

площею 2,0 м2 будівлі залізничного вокзалу ст. каховка, що пере-
буває на балансі Херсонського будівельно-монтажного експлуатацій-
ного управління № 4 служби будівельно-монтажних робіт і цивільних 
споруд Одеської залізниці, за адресою: Херсонська обл., м. Таврійськ, 
вул. Магістральна, 20а. Мета проведення незалежної оцінки – визна-
чення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продо-
вженні договору оренди.

Запланована дата оцінки: 30.11.2015.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумеро-

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

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

заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; копію уста-
новчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оці-
нювачів (у тому числі копії посвідчень про підвищення кваліфікації), 
які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення 
оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінюва-
чів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з 
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми осо-
бистими підписами; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, 
виданого претенденту Фондом державного майна України; 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 залуча-
ються 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, каль-
куляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, та терміну виконання 
робіт у календарних днях (не більше 5 днів).

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

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

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

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

хмеЛьницька оБЛасТь
інформація

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

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

об’єкта оренди для продовження договору оренди.
� Назва об’єкта оцінки № 1: приміщення площею 32,1 м2 на 

другому поверсі адміністративної будівлі. Балансоутримувач – 
Хмельницьке обласне управління водних ресурсів. Місцезнаходження 
об’єкта: м. Хмельницький, вул. Соборна, 29.

Запланована дата оцінки – 31.12.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 

об’єкта оренди для укладення договору оренди.
�  Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення площею 10,7 м2 

(у т. ч. 3,4 м2 – площа загального користування) на другому по-
версі в будівлі. Балансоутримувач – Хмельницька дирекція УДППЗ 
«Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Полон-
не, вул. Лесі Українки, 112.

Запланована дата оцінки – 31.12.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну до-

кументацію у запечатаному конверті з описом підтвердних документів, 
що містяться у конверті. До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 2 
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270); копія установчого 
документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, 
які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення 
оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінюва-
чів, 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 оці-
нювачів; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого 
претенденту Фондом державного майна України; інформація про пре-
тендента, в якій зазначаються досвід роботи, кваліфікація та особис-
тий досвід роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та 
додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі 
подібного майна, тощо.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу – практичний досвід з 
визначення ринкової вартості подібного майна.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному 
конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, кальку-
ляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання 
робіт (у календарних днях). До уваги приймаються пропозиції, в яких 
строк виконання робіт з оцінки об’єктів нерухомого майна не переви-
щує 5 днів.

конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї 
інформації о 10.00 у рв фдму по хмельницькій області за адре-
сою: м. хмельницький, вул. соборна, 75.

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

Продовження рубрики на стор. 7

фДму повіДомляє

№ 62 (911)

регіональне відділення фонду державного 
майна україни по м. києву

огоЛоШує конкурс

на заміщення вакантних посад головного спеціаліста 
сектору внутрішньої безпеки та запобігання корупції; 

головного спеціаліста (2 посади), провідного спеціаліста 
юридичного відділу; головного спеціаліста 

відділу оцінки майна, майнових прав та професійної 
оціночної діяльності; головного спеціаліста відділу 

приватизації, управління державним майном 
та корпоративними правами держави

Вимоги до кандидатів: громадянство України; повна вища 
освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-
кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра; стаж роботи за 
фахом на державній службі не менш як рік, в інших сферах управ-
ління – не менш як 3 роки; знання основних принципів роботи 
на комп’ютері.

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

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

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

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

він ницька оБЛасТь
огоЛоШення 

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

найменування реєстровий номер 
майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за не-

залежною оцінкою, грн
максимально мож-
ливий строк оренди

мета викорис-
тання

1 Державна служба України з питань 
геодезії, картографії та кадастру

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

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

20084335.1.ЛШУУОГ010 21027, м. Він ниця, вул 600-
річчя, 25

34,4 201 481,00 2 роки 364 дні Розміщення офіса

2 Міністерство оборони України 35123573, Він ницька філія Концерну «Військторгсервіс», 21009, 
м. Він ниця, вул. Ширшова, 16, тел. (0432) 27-14-30

Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення 
на 2-му поверсі адмінприміщення (літ. А) 

33689922.14.АААААЕ231 Він ницька обл., Гайсинський р-н, 
м. Гайсин, вул К. Маркса, 42

42,6 107 054,00 2 роки 364 дні Розміщення пе-
рукарні

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

дніПроПеТровська оБЛасТь
огоЛоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу управління
Балансоутримувач 

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження
загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально мож-
ливий строк оренди

мета використання

1 Міністерство енергетики та ву-
гільної промисловості України

05410777, ДП «Дніпродіпрошахт», 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Ми-
ронова, 15, тел.: (056) 756-82-09, 744-01-00

Нежитлове вбудоване 
приміщення

05410777.1.ПШИЖЦК007 м. Дніпропетровськ, вул. Ми-
ронова, 15

17,1 152 205,00 2 роки 11 місяців Розміщення офіса

2 Державне космічне агентство 
України

14308368, ДП ВО «ПМЗ ім. О. М. Макарова», м. Дніпропетровськ, 
вул. Криворізька, 1, тел. (0562) 33-66-48

Нежитлові приміщення РМЙЙМК 183 м. Дніпропетровськ, вул. Кри-
ворізька, 1

437,5 1 127 744,00 2 роки 364 дні Розміщення виробництва меблів без права 
торгівлі у даному приміщенні

3 Державна судова адміністра-
ція України

34824364, Дніпропетровський окружний адміністративний суд, 49089, 
м. Дніпропетровськ, вул. Академіка Янгеля, 4, тел. (056) 753-04-65

Частина нежитлового 
вбудованого приміщення

34824364.1.ЕЦФЯКВ520 м. Дніпропетровськ, вул. Ака-
деміка Янгеля, 4

2,0 12 310,00 2 роки 11 місяців Розміщення торговельного автомата, що від-
пускає продовольчі товари

4 Міністерство освіти і науки 
України

37861860, Індустріальний коледж ДВНЗ «Криворізький національний 
університет», м. Кривий Ріг, вул. Ю. Смірнова, 47, тел. (0564) 35-13-38

Нежитлові вбудовані при-
міщення

37664469.4.ЛТЧЮДШ016 м. Кривий Ріг, вул. Ю. Смір-
нова, 47

47,08 85 820,00 2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж 
товарів підакцизної групи 

5 Державна казначейська служба 
України

37936856, Управління державної казначейської служби України у місті 
Павлоград Дніпропетровської області, Дніпропетровська область, 
м. Павлоград, вул. Шевченка, 122, тел. (056) 324-27-45

Нежитлові приміщення – 
гаражі

– Дніпропетровська обл., м. Пав-
лоград, вул. Шевченка, 122

397,1 105 704,00 2 роки 6 місяців Розміщення майстерень, що здійснюють тех-
нічне обслуговування та ремонт автомобілів

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

жиТомирська оБЛасТь
огоЛоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління

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

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

найменування реєстровий номер 
майна

місцезнахо-
дження

загальна 
площа, м2

вартість майна за не-
залежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

01355656, Будівельний коледж Житомирського національного агроекологічного 
університету, 10029, м. Житомир, вул. Чапаєва, 6, тел. (04143) 22-27-62

Частина нежитлового приміщення будівлі 
навчально-адміністративного корпусу № 1 (літ. А)

00493681.6.ИУСМХО100 м. Житомир, 
вул. Чапаєва, 6

8,0 32 003,00 До 3 років Розміщення копіювального пристрою 
та реалізація канцелярського приладдя

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

івано-франківська оБЛасТь
огоЛоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

699371, Рогатинський державний аграрний коледж, Івано-Франківська обл., 
Рогатинський р-н, м. Рогатин, вул. Шашкевича, 61, тел. (03435) 2-14-48

Замощений 
майданчик 

00699371.1. ЯГГОИШ039 Івано-Франківська обл., Рогатинський 
р-н, м. Рогатин, вул. Шашкевича, 61

33,2 29 759,00 
станом на 31.08.2015

2 роки 11 місяців Розміщення блочно-модульної котельні з виробництва 
теплової енергії на альтернативних джерелах

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 76019, м. івано-франківськ, вул. василіянок, 48, рв фдму по івано-
франківській області, відділ оренди, тел./факс (0342) 55-25-97. 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
місцезнахо-

дження
загальна 

площа, м2

вартість майна 
за незалежною 
оцінкою, грн

максимально 
можливий 

строк оренди
мета використання

1 Міністерство оборони 
України

37515252, Філія «Львівський проектний інститут» Державного підприємства Міністерства 
оборони України «Центральний проектний інститут», 79005, м. Львів, вул. І. Франка, 61, 
тел. (032) 276-23-85 

Нежитлові приміщення № 83, 84, 
85, 86 на другому поверсі будівлі 

07989865.1 м. Львів, 
вул. І. Фран-
ка, 61

40,5 436 013,00 
станом на 

31.10.2015

2 роки  
364 дні

Розміщення громадської організації на площі, що 
не використовується для провадження підприєм-
ницької діяльності і становить не більше як 50,0 м2

2 Міністерство енергетики 
та вугільної промисловості 
України

00150113, ДП «Львівський державний інститут з проектування нафтопереробних і нафтохі-
мічних підприємств «Львівдніпронафтохім», м. Львів, вул. Золота, 8, тел. 233-33-24 

Нежитлове приміщення № 10 00150113.1.КДЮЮРБ001 м. Львів, вул. 
Золота, 8

20,6 261 478,00  
станом на 

31.10.2015

2 роки  
364 дні

Розміщення офіса

3 Міністерство енергетики 
та вугільної промисловості 
України

00150113, Державне підприємство «Львівський державний інститут з проектування нафто-
переробних і нафтохімічних підприємств «Львівдіпронафтохім», 79039, м. Львів, вул. Золо-
та, 8, тел.: (032) 233-33-24, 233-34-41

Нежитлові приміщення № 59-61, 
68, 69 на четвертому поверсі 
будівлі 

00150113.1.КДЮЮРБ001 м. Львів, вул. 
Золота, 8

136,3 1 165 130,00  
станом на 
30.09.2015

2 роки  
364 дні

Створення та работа випробовувальної лабораторії 
(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».

сумська оБЛасТь
огоЛоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контак-

тний телефон)

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

найменування реєстровий номер майна місцезнахо-
дження

загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство осві-
ти і науки України

05408289, Сумський державний університет, 40007, 
м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, тел.: (0542) 
64-04-99

Група інвентарних об’єктів, а саме: 
1) частина нежитлового приміщення технічного поверху площею 
6,0 м2; 2) ділянки даху загальною площею 16,0 м2

05408289.94. ЮУЧПКХ12 м. Суми, 
вул. Римського-
Корсакова, 2

22,0 34 620,00 
станом на 30.09.2015

2 роки 360 днів Розміщення обладнання та антен ба-
зової станції мобільного зв’язку

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. суми, вул. харківська, 30/1, рв фдму по сумській області. За-
яви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить 
конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

харківська оБЛасТь
огоЛоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління 

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

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

найменування
реєстровий номер 

майна
місцезнаходження

загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди

мета використання

1 Міністерство освіти  
і науки України

38855349, Державний університет телекомунікацій, 03680, м. Київ, 
вул. Солом’янська, 7, тел.: (044) 248-85-78, 248-85-97

Нежитлове приміщення – кімн. 86а на третьому поверсі 3-поверхової 
адміністративної будівлі, інв. № 80285

38855349.4. ХФРЦЧА015 м. Харків, вул. Пол-
тавський шлях, 188а

30,1 147 600,00 1 рік Розміщення курсів з на-
вчання водіїв автомобілів

2 Міністерство освіти  
і науки України

38855349, Державний університет телекомунікацій, 03680, м. Київ, 
вул. Солом’янська, 7, тел.: (044) 248-85-78, 248-85-97

Нежитлові приміщення – кімн. 65а, 65б на другому поверсі 
3-поверхової адмінбудівлі, інв. № 80285

38855349.4. ХФРЦЧА015 м. Харків, вул. Пол-
тавський шлях, 188а

24,76 123 800,00 1 рік Розміщення офіса

3 Міністерство освіти  
і науки України

38855349, Державний університет телекомунікацій, 03680, м. Київ, 
вул. Солом’янська, 7, тел.: (044) 248-85-78, 248-85-97

Нежитлове приміщення – кімн. 64 на другому поверсі 3-поверхової 
адміністративної будівлі, інв. № 80285

38855349.4. ХФРЦЧА015 м. Харків, вул. Пол-
тавський шлях, 188а

13,3 66 500,00 1 рік Розміщення офіса

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів (обов’язково вказати поштову адресу з індексом заявника, дату та номер газети «відомості приватизації», в якому опублікована інформація про 
об’єкт оренди) приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61024, м. харків, вул. гуданова, 18, 3-й поверх, кімн. 308, рв фдму по харківській області. У 
разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та кому-
нального майна». За додатковою інформацією слід звертатися у робочі дні та години у відділ оренди РВ ФДМУ по Харківській області – 4-й поверх, кімн. 413 або за тел. 705-18-59.
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оГоЛоШеннЯ Про ПроВеДеннЯ КонКУрСіВ нА ПрАВо оренДИ мАЙнА

інФормАЦіЯ реГіонАЛьнИХ ВіДДіЛень ФДмУ

ЗаПоріЗька оБЛасТь
інформація 

рв фдму по Запорізькій області про проведення  
конкурсу з використанням відкритості пропонування  

розміру орендної плати за принципом аукціону  
на право оренди нерухомого державного майна

�  Назва об’єкта: автомобільна стоянка загальною площею 
4 208,0 м2 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 62, у складі: навіс літ. 
Б, реєстровий номер 38025346.2.ААББЕЖ896, площею 318,6 м2; навіс літ. 
В, реєстровий номер 38025346.2.ААВАВГ115, площею 18,7 м2; навіс літ. 
Г, реєстровий номер 38025346.2.ААВАВГ116, площею 238,3 м2; навіс літ. 
Д, реєстровий номер 38025346.2.ААВАВГ117, площею 54,0 м2; сторожки, 
літ. Е, реєстровий номер 38025346.2.ААВАВГ118, площею 13,2 м2; битов-
ка, літ. Ж, реєстровий номер 38025346.2.ААВАВГ119, площею 16,9 м2; 
битовка, літ. К, реєстровий номер 38025346.2.ААВАВГ121, площею 
5,6 м2; ворота № 1, реєстровий номер 38025346.2.ААВАВГ125, площею 
10,7 м2; ворота № 4, реєстровий номер 38025346.2.ААВАВГ128, площею 
12,5 м2; паркан № 5, реєстровий номер 38025346.2.ААВАВГ130, площею 
96,8 м2; паркан № 7, реєстровий номер 38025346.2.ААВАВГ131, площею 
204,2 м2; автостоянка № 6, реєстровий номер 38025346.2.ААВАВГ132, 
площею 3 218,5 м2 (далі – об’єкт оренди).

Згідно зі звітом про незалежну оцінку вартість нерухомого майна 
на 30.09.2015 становить 760 603,00 грн без ПДВ.

Об’єкт оренди не увійшов до статутного капіталу ВАТ «ГАММА» у 
процесі приватизації та перебуває на балансі ТОВ «МАССА ГРУПП».

Орган управління: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
Основні умови конкурсу:
1. Цільове призначення: розміщення стоянки для автомобілів 

(орендна ставка 12 %). 
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати 

порівняно із стартовим. стартовий розмір орендної плати за базо-
вий місяць – жовтень 2015 року без урахування Пдв становить 
7 508,00 грн.

3. Строк оренди – 50 років з можливим продовженням договору 
оренди за умови обов’язкового погодження з органом, уповноваженим 
управляти об’єктом оренди.

4. Забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його 
пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбачено-
му санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтриму-
вати орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент 
передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, 
здійснювати заходи протипожежної безпеки. 

5. Протягом місяця після укладення договору застрахувати орен-
доване майно на суму, не меншу, ніж його вартість за висновком про 
вартість, на користь балансоутримувача, який несе ризик випадкової 
загибелі чи пошкодження об’єкта оренди в порядку, визначеному за-
конодавством, та надати орендодавцю та балансоутримувачу копії до-
говору страхування орендованого майна (страхового поліса) разом з 
документами, що підтверджують оплату страхового внеску. Постійно 
поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк орен-
ди майно було застрахованим. 

6. Здійснювати витрати, пов’язані з утриманням орендованого 
майна. Протягом 15 робочих днів після підписання договору укласти 
з балансоутримувачем орендованого майна договір про відшкоду-
вання витрат балансоутримувача на утримання орендованого май-
на та надання комунальних послуг орендарю та надати його копію 
орендодавцю. У разі потреби орендар укладає договори на кому-
нальні послуги безпосередньо з підприємствами, організаціями, які 
надають такі послуги. 

7. Компенсувати протягом 10 календарних днів з дати підписання 
договору оренди переможцем конкурсу витрат на виготовлення звіту 
про незалежну оцінку платнику названого звіту, якщо останній не ста-
не переможцем конкурсу (за наявності документів, що підтверджують 
виготовлення звіту про незалежну оцінку та його оплату).

8. На підтвердження зобов’язання за договором оренди і на за-
безпечення його виконання протягом одного місяця з дати укладення 
договору оренди внести до державного бюджету завдаток в установ-
леному чинним законодавством співвідношенні в розмірі, не меншому, 
ніж розмір орендної плати за базовий місяць оренди, який вноситься 
в рахунок плати за останній місяць оренди.

9. Надати висновок проектної організації щодо стійкості несучих 
огороджувальних конструктивних елементів захисних споруд до дії 
максимально допустимих постійних і тимчасових навантажень з ме-
тою можливості розміщення об’єкта оренди над захисною спорудою 
цивільного захисту, розташованою за адресою: м. Запоріжжя, вул. Пе-
ремоги, 62.

10. Після отримання проекту договору оренди протягом п’яти ро-
бочих днів повернути підписаний договір орендодавцеві.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування 
розміру орендної плати за принципом аукціону. Основним критерієм 
визначення переможця є найбільший розмір орендної плати у разі 
обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу. 

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної 
комісії матеріали відповідно до вимог п. 7 Порядку проведення конкурсу 
на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 31.08.2011 № 906, а саме: 

заяву про участь у конкурсі; проект договору з пропозицією щодо 
виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція 
стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення 
конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним; відомості про пре-
тендента. 

конкурс буде проведений о 10.00 на 22-й календарний день 
з дати опублікування цієї інформації в газеті «відомості привати-
зації» за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. 
35, рв фдму по Запорізькій області. 

Реєстрація учасників конкурсу починається за 30 хв. та завершу-
ється за 10 хв. до початку проведення конкурсу за адресою: 69001, 
м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. 35, РВ ФДМУ по Запорізькій 
області.

Заяви та документи на участь у конкурсі приймаються протягом 15 
календарних днів з дати опублікування. Пропозиції подаються у кон-
вертах з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента щодня 
з 8.00 до 17.00, по п’ятницях та передсвяткових днях – з 8.00 до 15.00 
(обідня перерва з 12.00 до 12.45) за адресою: 69001, м. Запоріжжя, 
вул. Перемоги, 50, кімн. 9, РВ ФДМУ по Запорізькій області.

Якщо дата кінцевого терміну приймання заяв припадає на неро-
бочий чи святковий день, то днем кінцевого терміну прийняття заяв 
вважається попередній перед такими вихідними чи святковими дня-
ми робочий день.

У разі, якщо дата проведення конкурсу припадає на неробочий чи 
святковий день, то датою проведення конкурсу вважається наступний 
за вихідними чи святковими днями робочий день.

ПіДСУмКИ
інформація 

рв фдму по він ницькій області про підсумки конкурсу 
з використанням відкритості пропонування розміру  

орендної плати за принципом аукціону на право  
укладення договорів оренди нерухомого  

державного майна, що відбувся 07.12.2015
За результатами конкурсу на право оренди об’єктів державної 

власності, що перебувають на балансі Він ницького національного ме-
дичного університету ім. М. І. Пирогова, по об’єктах:

частині нежитлового вбудованого приміщення площею 4,0 м2 
на першому поверсі гуртожитку № 1 (літ. А) за адресою: м. Він ниця, 
вул. Блока, 32 переможцем визнано фізичну особу – підприємця Во-
линця О. К.;

частині нежитлового вбудованого приміщення площею 4,0 м2 
на першому поверсі гуртожитку № 3 (літ. А) за адресою: м. Він ниця, 
вул. Блока, 30 переможцем визнано фізичну особу – підприємця Во-
линця О. К.;

частині нежитлового вбудованого приміщення площею 4,0 м2 на 
2-му поверсі гуртожитку № 4 (літ. А) за адресою: м. Він ниця, вул. Блока, 
34 переможцем визнано ТОВ «Центральна пральня»;

частині нежитлового вбудованого приміщення площею 4,0 м2 
на першому поверсі гуртожитку № 5 (літ. А) за адресою: м. Він ниця, 
вул. 40-річчя Перемоги, 60 переможцем визнано ТОВ «Центральна 
пральня»;

частині нежитлового вбудованого приміщення площею 4,0 м2 
на першому поверсі гуртожитку № 6 (літ. А) за адресою: м. Він ниця, 
вул. 40-річчя Перемоги, 58а переможцем визнано ТОВ «Центральна 
пральня».

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

нерухомого державного майна, що відбувся 26.11.2015
За результатами конкурсу на право оренди нерухомого держав-

ного майна – нежитлового приміщення площею 30,7 м2 на шостому 
поверсі будівлі за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 34, що перебуває 
на балансі Державного концерну «Ядерне паливо», прийнято рішення 
укласти договір оренди з єдиним учасником конкурсу – Державним 
підприємством «Східний гірничо-збагачувальний комбінат».

відповідно до звернення рв фдму по м. києву інформацію 
про підсумки конкурсу на право оренди нерухомого державного май-
на площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі за адресою: м. Київ, 
вул. Володимирська, 15, що перебуває на балансі Головного управ-
ління МВС України в м. Києві, вважати недійсною.

інФормАЦіЯ ДерЖАВнИХ ПіДПрИємСТВ  
і орГАніЗАЦіЙ
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

інформація 
управління адміністративних будинків  

господарсько-фінансового департаменту секретаріату 
кабінету міністрів україни про проведення конкурсу  

на право оренди нерухомого державного майна
� Назва об’єкта та його місцезнаходження: приміщення загаль-

ною площею 18,0 м2 на першому поверсі шостого під’їзду за адре-
сою: м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2.

Технічна характеристика приміщення: електропостачання є; водо-
постачання відсутнє; каналізаційна мережа відсутня; вхід через 6-й 
під’їзд Будинку Уряду України; приміщення розташоване на об’єкті, 
щодо якого здійснюється державна охорона. 

Балансоутримувач: Управління адміністративних будинків 
Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Мі-
ністрів України.

Орган, уповноважений управляти майном: Господарсько-
фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України. 

Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою на 30 червня 2015 
року становить 1 128 680,00 грн (без ПДВ).

Початковий розмір орендної плати за базовий місяць орен-
ди – жовтень 2015 р. становить 7 461,38 грн (без Пдв) при вико-
ристанні об’єкта оренди для розміщення аптек, що реалізують готові 
ліки (орендна ставка 8 %).

Умови конкурсу:
1. Максимальний розмір орендної плати порівняно зі стартовою, але 

не менший, ніж орендна плата, визначена відповідно до Методики роз-
рахунку орендної плати для запропонованого виду діяльності.

2. Мета використання – розміщення аптек, що реалізують готові 
ліки.

3. Строк оренди – 35 місяців з можливістю продовження терміну за 
умови виконання орендарем всіх обов’язків за договором оренди та 
отримання від органу управління майном відповідного дозволу.

4. Своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця 
до 12 числа місяця, наступного за звітним, з урахуванням індексу інфля-
ції), надання орендарем копій платіжних документів орендодавцю.

5. Належне утримання та використання об’єкта оренди за при-
значенням.

6. Забезпечення збереження орендованого майна, запобігання 
його пошкодженню і псуванню, здійснення заходів протипожежної 
безпеки. 

7. Страхування об’єкта оренди протягом місяця з дати укладення 
договору оренди на суму, не меншу, ніж зазначена в звіті про неза-
лежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному 
чинним законодавством.

8. Орендар повинен здійснювати витрати, пов’язані з утриман-
ням об’єкта оренди. Протягом 15 робочих днів після укладення до-
говору оренди орендар повинен укласти з балансоутримувачем до-
говір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання 
об’єкта оренди, компенсацію плати за землю та комунальних по-
слуг орендарю.

9. Зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання до-
говору повернути об’єкт оренди у належному стані, не гіршому ніж на 
момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного 
зносу, та (або) відновити майно та ( або) відшкодувати збитки у разі 
погіршення стану або втрати ( повної або часткової) об’єкта оренди з 
вини орендаря.

10. Право орендодавця за участю балансоутримувача здійснюва-
ти контроль за станом, цільовим використанням та виконанням інших 
умов договору оренди.

11. Своєчасно здійснювати за рахунок коштів орендаря капіталь-
ний, поточний та інші види ремонту об’єкта оренди. Ця умова не роз-
глядається як дозвіл на здійснення поліпшень об’єкта оренди і не 
тягне за собою зобов’язання орендодавця щодо компенсації вартості 
поліпшень. Капітальний ремонт здійснюється орендарем з дозволу 
орендодавця.

12. У разі припинення, розірвання договору оренди поліпшення 
об’єкта оренди, здійснені орендарем за рахунок власних коштів з до-
зволу орендодавця, які неможливо відокремити від об’єкта оренди 
без заподіяння йому шкоди, є державною власністю і компенсації не 
підлягають.

13. Переможець конкурсу зобов’язаний укласти договір оренди з 
орендодавцем протягом 20 днів з моменту повідомлення йому про ви-
значення його переможцем конкурсу. 

14. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної 
плати переможець повинен сплатити авансовий платіж протягом мі-
сяця з моменту підписання договору в розмірі місячної орендної плати 
на розрахунковий рахунок Державного казначейства за місцем роз-
ташування об’єкта, який підлягає зарахуванню в рахунок наступних 
платежів за використання майна. 

15. Об’єкт оренди не підлягає приватизації та передачі в суб-
оренду.

16. Орендар зобов’язаний у разі погіршення стану або втрати орен-
дованого майна з вини орендаря відновити майно або відшкодувати 
збитки у разі неможливості його відновлення.

17. Інші умови відповідають умовам Типового договору оренди, за-
твердженого наказом ФДМУ від 09.08.2007 № 1329.

18. Учасник конкурсу повинен отримати спеціальний допуск від-
повідних служб на право роботи у будівлях, де працюють особи, що 
охороняються державою, відповідно до Закону України «Про державну 
охорону органів державної влади України та посадових осіб» від 4 бе-
резня 1998 р. № 160/98-ВР із змінами та доповненнями. 

Основним критерієм визначення переможця є максимальний роз-
мір орендної плати при обов’язковому забезпечені виконання умов 
конкурсу. 

Стартова орендна плата визначається згідно з Методикою розра-
хунку і порядком використання плати за оренду державного майна, за-
твердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 
р. № 786 (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 57).

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурс-
ної комісії:

заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про 
конкурс; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру оренд-
ної плати, пропозиції стосовно якого вноситься учасником конкурсу в 
день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;

відомості про учасника конкурсу:
якщо учасник є юридичною особою: документи, що посвідчують 

повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом 
копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про 
фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і креди-
торської заборгованості за останній рік; довідку про те, що стосовно 
учасника не порушено справу про банкрутство;

якщо учасник є фізичною особою: копію паспорта (стор. 1, 2, 11), що 
посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену 
довіреність, видану представнику фізичної особи; завірену належним 
чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином 
копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємни-
цтва – фізичної особи – платника єдиного податку.

Заяви на участь у конкурсі з матеріалами приймаються протягом 
16 календарних днів з дати опублікування цієї інформації за адресою: 
01008, м. Київ, вул. Грушевського,12/2, Управління адміністратив-
них будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретарі-
ату Кабінету Міністрів України, кімн. 300, щодня з 8.00 до17.00, по 
п’ятницях та передсвяткових днях – з 8.00до15.45, тел.: 256-70-93, 
256-70-20. 

 Конкурсні пропозиції подаються в окремому конверті з написом «На 
конкурс з оренди», запечатаному печаткою учасника конкурсу.

конкурс буде проведено в управлінні адміністративних будин-
ків господарсько-фінансового департаменту секретаріату кабі-
нету міністрів україни (01008, м. київ, вул. грушевського, 12/2, 
тел.: 256-70-20, 256-70-93) об 11.00 на 20-й день після опублі-
кування цієї інформації в газеті «відомості приватизації».

Ознайомитися з об’єктом оренди можна за місцем його розташу-
вання в робочі дні (вівторок та четвер) з 11.00 до 12.00, крім вихідних 
та святкових днів (контактні телефони: 256-61-81, 256-70-20).

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 вико-
ристання

1  Міністерство інфра-
структури України 

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

Частина нежитлових приміщень операційної 
зали будівлі відділення поштового зв’язку

21560045.2400.АААЖЕК421 Черкаська обл., м. Жаш-
ків, вул. Леніна, 35 

2,0 6 800,00 2 роки 11 місяців Розміщення 
банкомата

2 Державна казначей-
ська служба України

36775216, Управління Державної казначейської служби України у Кам’янському районі Черкаської 
області, Черкаська обл., м. Кам’янка, пров. Галі Кудрі, 10, тел. (04732) 6-18-82

Частина адміністративного приміщення 36775216.1.АААГБД019 Черкаська обл., м. Кам’янка, 
пров. Галі Кудрі, 10 

30,6 63 960,00 2 роки 360 днів Розміщення 
офіса 

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 комунального майна».

м. київ
огоЛоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

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

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

найменування реєстровий номер 
майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за не-

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

1 Міністерство осві-
ти і науки України

00493706, Національний університет біоресурсів і природокористування Украї-
ни, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15, тел.: (044) 527-82-54, 527-82-42

Частина нежитлового приміщення на пер-
шому поверсі учбового корпусу № 10

00493706.2.ЦГЧВФИ126 м. Київ, вул. Героїв 
Оборони, 11

3,0 37 118,25  
станом на 30.06.2015

2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу про-
довольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

2 Міністерство осві-
ти і науки України

00493706, Національний університет біоресурсів і природокористування Украї-
ни, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15, тел.: (044) 527-82-54, 527-82-42

Частина нежитлового приміщення на пер-
шому поверсі учбового корпусу № 12

00493706.2.ЦГЧВФИ137 м. Київ, вул. Полков-
ника Потєхіна, 16

3,0 31 000,00 
станом на 30.06.2015

2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу про-
довольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

3 Міністерство осві-
ти і науки України

00493706, Національний університет біоресурсів і природокористування Украї-
ни, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15, тел.: (044) 527-82-54, 527-82-42

Частина нежитлового приміщення на пер-
шому поверсі учбового корпусу № 11

00493706.2.ЦГЧВФИ127 м. Київ, вул. Героїв 
Оборони, 12в

3,0 38 200,00  
станом на 30.06.2015

2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу про-
довольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18, 
рв фдму по м. києву. 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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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, щовідбувся 05.11.2015

Переможцями конкурсу визнано:
ПП «Форкіс-Н» по об’єктах оренди: 
нежитловому приміщенню площею 16,7 м2 в адміністративно-побутовій будів-

лі, що перебуває на балансі ДП «Миколаївський морський торговельний порт», за 
адресою: м. Миколаїв, вул. Громадянський узвіз, 1/1;

нежитлових приміщеннях площею 58,9 м2 адміністративно-побутової будівлі, 
що перебувають на балансі ДП «Миколаївський морський торговельний порт», за 
адресою: м. Миколаїв, вул. Громадянський узвіз, 1/1;

ТОВ «Миколаївська оціночна компанія» по об’єктах оренди: 
нежитлових приміщеннях площею 101,6 м2 першого поверху гуртожитку № 2, 

що перебувають на балансі Миколаївського національного університету ім. В. О. Су-
хомлинського, за адресою: м. Миколаїв, вул. Дзержинського, 19; 

нежитлових приміщеннях площею 56,1 м2 на другому поверсі в будівлі та-
келажного складу з службовими приміщеннями, що перебувають на балансі ДП 
«Миколаївський морський торговельний порт», за адресою: м. Миколаїв, вул. За-
водська, 23/25;

ТОВ «Центр-Приват-Експерт» по об’єктах оренди: 
приміщенню № 1-3 площею 102,7 м2 в одноповерховій будівлі магазину, що 

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

приміщенню № 4 площею 20,1 м2 в одноповерховій будівлі магазину, що пере-
буває на балансі Філії «Одеське управління військової торгівлі «Концерну «Військ-
торгсервіс», за адресою: Миколаївська обл., Вознесенський р-н, с. Мартинівське, 
БОС-2, будівля № 11а;

ПЕП «Візаві» по об’єктах оренди: 
нежитловому вбудованому приміщенню площею 48,8 м2 цокольного повер-

ху п’ятиповерхової адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Держав-
ного Південного виробничо-технічного підприємства, за адресою: м. Миколаїв, 
вул. Кірова, 240а;

нежитловому вбудованому приміщенню площею 66,6 м2 одноповерхової бу-
дівлі, що перебуває на балансі МД УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Миколаївська 
обл., Веселинівський р-н, с.Ставки, вул. Леніна, 56а;

ТОВ «Експерт-Південь» по об’єктах оренди: 
нежитловому приміщенню площею 19,8 м2 першого поверху будівлі гуртожитку, 

що перебуває на балансі Національного університету кораблебудування ім. Адмі-
рала Макарова, за адресою: м. Миколаїв, просп. Героїв Сталінграда, 11;

частині холу площею 8,0 м2 другого поверху шестиповерхової будівлі на-
вчального корпусу, що перебуває на балансі Національного університету кораб-
лебудування ім. Адмірала Макарова, за адресою: м. Миколаїв, просп. Героїв 
Сталінграда, 9;

ТОВ «Оціночна компанія «Аспект» по об’єктах оренди:
нежитлових приміщеннях площею 12,7 м2 першого поверху двоповерхової 

будівлі, що перебувають на балансі Головного управління Державної казначей-
ської служби України у Миколаївській обл., за адресою: м. Миколаїв, просп. Ле-
ніна, 141в;

частині холу площею 2,0 м2 першого поверху нового учбового корпусу, що 
перебуває на балансі Національного університету кораблебудування ім. Адмірала 
Макарова, за адресою: м. Миколаїв, просп. Леніна, 3;

ФОП Ганжа Б. М. по об’єку оренди – частині холу площею 2,0 м2 першо-
го поверху навчального корпусу № 2, що перебуває на балансі Миколаївського 
національного університету ім. В. О. Сухомлинського, за адресою: м. Миколаїв, 
вул. Нікольська, 24.

інформація 
рв фдму по Полтавській області про підсумки конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 

незалежної оцінки майна об’єктів оренди, що відбувся 05.11.2015
Переможцями конкурсу визнано:
юридичну особу – ПП «Нерухомість на Подолі» по об’єкту – нежитловому при-

міщенню площею 117,3 м2, місцезнаходження об’єкта: вул. Сковороди, 1/3, м. Пол-
тава, балансоутримувач: Полтавська державна аграрна академія, мета оцінки: ви-
значення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди;

фізичну особу підприємця – Лісного Андрія Івановича по об’єкту – частині не-
житлового приміщення навчального корпусу № 3 площею 101,0 м2, місцезнахо-
дження об’єкта: вул. Сковороди, 1/3, м. Полтава, балансоутримувач: Полтавська 
державна аграрна академія, мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою 
продовження дії договору оренди;

юридичну особу – Українську універсальну біржу по об’єкту – частині не-
житлового приміщення загальною площею 41,55 м2, місцезнаходження об’єкта: 
вул. Пушкіна, 103, м. Полтава, балансоутримувач: Головне управління статистики 
у Полтавській області, мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продо-
вження дії договору оренди;

юридичну особу – ТОВ «Консалтінгова компанія «Форекс» по об’єкту – нежит-
ловому приміщенню площею 16,8 м2, місцезнаходження об’єкта: вул. Карла Марк-
са, 4, с. Оболонь, Семенівський р-н, Полтавська обл., балансоутримувач: Полтав-
ська дирекція УДППЗ «Укрпошта», мета оцінки: визначення ринкової вартості з 
метою продовження дії договору оренди.

інформація 
рв фдму по Тернопільській області про підсумки конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 05.11.2015
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 

незалежної оцінки об’єкта – частини нежитлового підвального приміщення поз. 
І-V, І-ІІ, І-ІІІ та ІХ площею 77,2 м2 адміністративного будинку відділу статистики у 
Борщівському районі, що перебуває на балансі Головного управління статистики 
у Тернопільській області, за адресою: вул. Степана Бандери, 19а, м. Борщів, Тер-
нопільська обл. визнано ТОВ фірму «Гудвіл».

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для прове-
дення незалежної оцінки об’єкта – частини даху адміністративної будівлі УМВС 
під антенно-фідерні пристрої площею 17,84 м2, частини даху адміністративного 
корпусу УМВС для розміщення антени на трубостійці площею 3,0 м2, частини тех-
нічного приміщення адміністраиивної будівлі УМВС для встановлення обладнання 
мобільного зв’язку площею 6,67 м2, реєстровий номер 08592307.1.ТДЮЕЕ002, 
що перебувають на балансі Управління Міністерства внутрішніх справ України в 
Тернопільській області, за адресою: вул. Валова, 11, м. Тернопіль визнано ТОВ 
«ЕКФ «Орієнтир-Оцінка».

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 05.11.2015
По об’єкту – приміщенню загальною площею 47,2 м2 у будівлі відділення по-

штового зв’язку Центру поштового зв’язку № 2, що обліковується на балансі ХД 
УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Херсонська обл., Каховський р-н, с. Василівка, 
вул. Карла Маркса, 26 переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О.

По об’єкту – приміщенню загальною площею 21,61 м2 у будівлі відділення по-
штового зв’язку № 5, що перебуває на балансі ХД УДППЗ «Укрпошта», за адре-
сою: Херсонська обл., с. Бобровий Кут, вул. Першотравнева, 40в переможець 
конкурсу – ФОП Бронін А. О.

По об’єкту – приміщенню № 2 (кімн. № 2-1, 2-2, 2-3, 2-4) загальною площею 
46,5 м2 в адміністративній будівлі (літ. А), що обліковується на балансі Херсонської 
дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Херсонська обл., Каховський р-н, с. Чор-
номорівка, вул. Жовтнева, 8 переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О.

По об’єкту – частині асфальтованої пішохідної доріжки загальною площею 4,0 м2 
біля навчального корпусу № 1 за адресою: м. Херсон, Бериславське шосе, 24, що 
обліковується на балансі Херсонського національного технічного університету, 
переможець конкурсу – ПФ «Експрес-Оцінка».

інформація 
рв фдму по Черкаській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів 

оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної  
оцінки об’єктів, що відбувся 05.11.2015

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Площа, 

м2

Адреса 
об’єкта 
оцінки

Балансо-
утримувач

Дата 
оцінки

Переможець 
конкурсу – 

СОД

1 Нежитлове приміщення на першо-
му (цокольному) поверсі в п’яти-
поверховій адміністративній будівлі

17,16 м. Черкаси, 
просп. Хімі-
ків, 50

ЧДЖПП 
«Житло-
сервіс»

31.10.15 ФОП Гребчен-
ко М. П.

2 Частина нежитлового приміщення 
на першому поверсі будівлі

1,0 м. Черкаси, 
просп. Хімі-
ків, 50

ЧДЖПП 
«Житло-
сервіс»

31.10.15 ТБ «Універ-
сальна»

інформація  
рв фдму по Чернівецькій області про підсумки конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 

незалежної оцінки майна, що відбувся 05.11.2015
Відповідно до п. 3.2. Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної ді-

яльності ухвалено рішення про укладення договору на проведення незалежної 
оцінки майна – частини горища площею 6,5 м2 та частини даху площею 3,5 м2 
будівлі наукової бібліотеки (літ. А-АІ) за адресою м. Чернівці, вул. Українки, 23, що 

перебувають на балансі Чернівецького національного університету ім. Ю. Федь-
ковича, з метою подальшої передачі в оренду з фізичною особою – підприємцем 
Читайло Валентиною Василівною.

У зв’язку з реєстрацією 21.10.2015 ПАТ «Українська залізниця» (код за ЄДРПОУ 
40075815) припинено процедуру проведення конкурсу з відбору суб’єкта оціноч-
ної діяльності – суб’єкта господарювання, який мав залучатися до проведення 
незалежної оцінки майна – нежитлового вбудованого приміщення (1-43) площею 
5,8 м2 першого поверху будівлі вокзалу (літ. А) станції Вадул-Сірет за адресою: 
Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с. Черепківці, вул. Привокзальна, 3а, що пере-
буває на балансі ВП «Управління будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд 
№ 4» ДТГО «Львівська залізниця».

інформація 
рв фдму по волинській області про підсумки конкурсу з відбору  
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 

незалежної оцінки державного майна, що відбувся 10.11.2015
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ТОВ 

«Волинь-експерт» для проведення незалежної оцінки по об’єктах оренди:
частині адміністративного приміщення (загальною площею 1 330,2 м2, у т. ч. 

підвал загальною площею 320,8 м2) літ. «А-3», площею 60,5 м2 за адресою: 45300, 
Волинська обл., смт Іваничі, вул. Банківська, 6; 

частині адмінприміщення ЦПЗ № 9 (приміщення № 59, 60) площею 28,9 м2 за 
адресою: 44100, Волинська обл., Ратнівський р-н, смт Ратне, вул. Центральна, 7.

інформація 
рв фдму по донецькій області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів 

оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної  
оцінки майна, що відбувся 05.11.2015 

Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 
113,8 м2 підвалу будівлі, що перебуває на балансі ВАТ «Укр цинк» та не увійшло до 
статутного капіталу ВАТ. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Кос-
тянтинівка, вул. Калініна, 13. Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс».

Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною 
площею 72,6 м2 першого поверху будівлі, що перебувають на балансі Донецької 
дирекції УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл. , 
м. Добропілля, вул. Гагаріна, 38. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О.

інформація 
рв фдму по дніпропетровській області про підсумки конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 05.11.2015

1. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення технічного поверху пло-
щею 16,38 м2 та частина даху площею 26,05 м2. Балансоутримувач: ДП «НВО Пав-
лоградський хімічний завод». Адреса: м. Павлоград, вул. Заводська, 51. Перемо-
жець – ФОП Данильченко В. В.

2. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 21,75 м2. Балансо-
утримувач: Національна металургійна академія України. Адреса: м. Дніпропе-
тровськ, просп. Гагаріна, 13-15. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О.

3. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 248,75 м2. Балан-
соутримувач: Криворізьке міське управління Головного управління МВС України 
в Дніпропетровській області. Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Аляб’єва, 15а. Перемо-
жець – ФОП Воротеляк Е. Е.

4. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 17,1 м2. Балан-
соутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт», Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Миронова, 
15. Переможець – ПП «Діалог».

5. Назва об’єкта: нежитлові вбудоване приміщення площею 280,0 м2. Балансо-
утримувач: ДП «Придніпровська залізниця». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Кириленка, 
14а. Переможець – ФОП Щур С. Ф.

6. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 54,0 м2. Балансо-
утримувач: Новомосковський технікум Національної металургійної академії України. 
Адреса: м. Новомосковськ, вул. Жовтнева, 16. Переможець – Воротеляк Е. Е.

7. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 
2,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський окружний адміністративний суд. 
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Академіка Янгеля, 4. Переможець – ФОП Куш-
нєрова Л. О.

8. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 330,35 м2. Балан-
соутримувач: Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпро-
петровській області. Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 12. Переможець – ФОП 
Воротеляк Е. Е.

9. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 17,84 м2. Балан-
соутримувач: Криворізький технікум Національної металургійної академії України. 
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Семашка, 6а. Переможець – ТОВ «Мамульчик І К».

10. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 43,2 м2. Ба-
лансоутримувач: ДП «Проектний інститут «Дніпродзержинськ-цивільпроект». 
Адреса: м. Дніпродзержинськ, вул. Запорізька, 20а. Переможець – ФОП Даниль-
ченко В. В.

11. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення корпусу № 3 
площею 2,0 м2. Балансоутримувач: Дніпродзержинський державний технічний уні-
верситет. Адреса: м. Дніпродзержинськ, вул. Дніпробудівська, 2. Переможець – 
ТОВ «Мегаліт Експерт».

12. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення корпусу 
№ 6 площею 2,0 м2. Балансоутримувач: Дніпродзержинський державний техніч-
ний університет. Адреса: м. Дніпродзержинськ, вул. Дніпробудівська, 2. Перемо-
жець – ПП «ЦНЕ «Гарант».

13. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення корпусу № 7 
площею 2,0 м2. Балансоутримувач: Дніпродзержинський державний технічний уні-
верситет. Адреса: м. Дніпродзержинськ, вул. Дніпробудівська, 2. Переможець – 
ФОП Данильченко В. В.

14. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 
3,0 м2. Балансоутримувач: Павлоградський технікум ДВНЗ Національного гірни-
чого університету. Адреса: м. Павлоград, вул. Радянська, 63. Переможець – ФОП 
Данильченко В. В.

15. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 70,7 м2. Балан-
соутримувач: Придніпровський професійний ліцей м. Дніпропетровська. Адреса: 
м. Дніпропетровськ, вул. Електрична, 36. Переможець – ПП «Діалог».

16. Назва об’єкта: частина даху площею 15,0 м2. Балансоутримувач: ДПТНЗ 
«Дніпропетровський центр професійної освіти». Адреса: м. Дніпропетровськ, 
вул. Калинова, 41. Переможець – ТОВ «Експерт Сервіс».

17. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 26,0 м2. Балансо-
утримувач: ДП «Виробничо-будівельне об’єднання». Адреса: м. Нікополь просп. 
Трубників, 16. Переможець – ТОВ «Авто Маркет».

інформація 
рв фдму по Закарпатській області про підсумки конкурсу  

з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення  
незалежної оцінки майна, що відбувся 05.11.2015

Для проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності: 
вбудованого приміщення (поз. 1І) площею 32,5 м2 першого поверху будівлі 

учбового корпусу (літ. А), місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужго-
род, вул. Капушанська, 142, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної 
діяльності – ФОП Мицьо І. В.;

частини даху двоповерхового виробничого корпусу (літ. Г) площею 28,0 м2, 
місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Гагаріна, 8, пере-
можцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Байт»;

частини приміщення сходової клітки (поз. 41 за планом) площею 2,0 м2 першо-
го поверху будівлі фізичного факультету навчального корпусу літ. «А», місцезнахо-
дження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Волошина, 54, переможцем 
конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Мицьо І. В.;

частини коридору (поз. 54 за планом) площею 2,0 м2 другого поверху 
навчально-лабораторного корпусу літ. «А», місцезнаходження об’єкта: Закарпат-
ська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 14, переможцем конкурсу визнано 
суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Експерт-Центр»;

частини коридору (поз. 30 за планом) площею 2,0 м2 першого поверху сто-
матологічного факультету літ. «А», місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., 
м. Ужгород, вул. Університетська, 6а, переможцем конкурсу визнано суб’єкта 
оціночної діяльності – ПП «Експерт-Центр»;

частини вбудованого приміщення холу (поз. 1-1) площею 9,0 м2 першого по-
верху будівлі їдальні літ. В-ІІ, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Тячів-
ський р-н, смт Солотвино, вул. Терека, 42, переможцем конкурсу визнано суб’єкта 
оціночної діяльності – ТОВ «Ріалті-О».

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 09.11.2015

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Площа, 

м2 Адреса об’єкта оцінки Переможець  
конкурсу – СОД

1 Частина приміщення першого поверху 
будівлі прохідної – літ. «А» (прим. № 20), 
що перебуває на балансі Державно-
го підприємства «Івано-Франківський 
котельно-зварювальний завод»

16,5 м. Івано-Франківськ, 
вул. Хриплинська, 11

ФОП Тарнополь-
ський А. П.

2 Гідротехнічні споруди ставів у кількості 
восьми шт., що перебувають на балансі 
Державного підприємства «Укрриба» 

52,7362 га Івано-Франківська 
обл., Городенківський 
р-н, с. Чортовець, 57

ТзОВ «Інвестиційна 
група «Захід»

3 Приміщення (кабінети: № 20 – 22,2 м2, 
№ 21 – 15,3 м2 та № 16 – 15,0 м2) на 
першому поверсі адмінбудівлі,що пере-
бувають на балансі Державного лісопро-
мислового підприємства «Прикарпатліс» 

52,5 м. Івано-Франківськ, 
вул. Василіянок, 48

ФОП Тарнополь-
ський А. П.

4 Незавершене будівництво навчально-
лабораторного корпусу

– м. Коломия, вул. Бог-
дана Хмельницького 

ТзОВ «Інвестиційна 
група «Захід»

інформація 
рв фдму по київській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів 

оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної  
оцінки об’єктів оренди, що відбувся 29.10.2015

Нежитлове приміщення № 273 на 2-му поверсі термінала «Д» загальною пло-
щею 6,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, МА «Бориспіль, що перебуває 
на балансі ДП «МА «Бориспіль». Переможець – ФОП Чебаков О. І.

Нежитлове приміщення загальною площею 41,0 м2 за адресою: Київська обл., 
Києво-Святошинський р-н, м. Боярка, вул. Білогородська, 11а, що перебуває на 
балансі Київської обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта». Переможець – ПП «Екс-
перт – Аналітик».

Нежитлове приміщення загальною площею 68,5 м2 за адресою: Київська 
обл., Вишгородський р-н, с. Лютіж, вул. Шевченка, 98, що перебуває на балансі 
ДП «Київська лісова науково-дослідна станція». Переможець – ТОВ «ТРИБЬЮТ-
КОНСАЛТИНГ».

Нерухоме майно загальною площею 3,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, 
вул. Карла Маркса, 31, що перебуває на балансі Націо нального університету дер-
жавної податкової служби України. Переможець – ФОП Мазур В. О.

Нерухоме майно на першому поверсі адмінбудівлі загальною площею 24,4 м2 
за адресою: Київська обл., смт Бородянка, вул. Шевченка, 3, що перебуває на ба-
лансі УДКСУ у Бородянському районі ГУ Державної казначейської служби України 
у Київській області. Переможець – ПП «Експерт – Аналітик».

Частина холу в будівлі адмінкорпусу № 1 (інв. 8290) загальною площею 1,0 м2 
за адресою: Київська обл., м. Славутич, вул. 77-ї Гвардійської дивізії, 7/5, що пере-
буває на балансі ДСП «Чорнобильська АЕС». Переможець – ТОВ «САМСОН».

Частина холу в будівлі адмінкорпусу № 2 (інв. 3225) загальною площею 1,0 м2 
за адресою: Київська обл., м. Славутич, вул. 77-ї Гвардійської дивізії, 7/1, що пере-
буває на балансі ДСП «Чорнобильська АЕС». Переможець – ТОВ «САМСОН».

Приміщення № 345 на 2-му поверсі пасажирського термінала «D» загальною 
площею 21,8 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, МА «Бориспіль, що пере-
буває на балансі ДП «МА «Бориспіль». Переможець – ФОП Мазур В. О.

Приміщення № 284 на 2-му поверсі пасажирського термінала «D» загальною 
площею 4,6 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, МА «Бориспіль, що пере-
буває на балансі ДП «МА «Бориспіль». Переможець – ФОП Чебаков О. І.

Нежитлове приміщення (ангар) загальною площею 420,0 м2 за адресою: Київ-
ська обл., Бориспільський р-н, с. Мартусівка, що перебуває на балансі Бориспіль-
ської виправної колонії № 119. Переможець – ТОВ «ІВ ГРУП».

інформація 
рв фдму по київській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів 

оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної  
оцінки об’єктів оренди, що відбувся 05.11.2015

Приміщення № 115-117 плодоовочевої бази з компресорною конденсаторною 
для складу загальною площею 256,7 м2 за адресою: Київська обл., м. Славутич, 
вул. Ентузіастів, 7, що перебуває на балансі ВП «Атомремонтсервіс» ДП «НАЕК 
«Енергоатом». Переможець – ПП «Юреол».

Нежитлове приміщення загальною площею 5,0 м2 за адресою: Київська обл., 
м. Іванків, вул. Горького, 3, що перебуває на балансі ДПРЗ ГУ ДСНС України у Ки-
ївській області. Переможець – ФОП Мазур В. О.

Нежитлове приміщення на першому поверсі функціонального будинку митниці 
загальною площею 8,4 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, МА Бориспіль, 
що перебуває на балансі Державної фіскальної служби України. Переможець – 
ТОВ «САМСОН».

Нежитлове приміщення автостанції «Тараща» загальною площею 19,0 м2 за 
адресою: Київська обл., м. Тараща, вул. Б. Хмельницького, 71/56, що перебуває на 
балансі ДП «Київпассервіс» (об’єкт знято з розгляду у зв’язку з листом Міністерства 
інфраструктури України від 21.10.2015 №11759/16/10-15, в якому зазначено про 
прийняття рішення про приватизацію ДП «Київпассервіс» шляхом перетворення 
його в публічне акціонерне товариство відповідно до пункту 1 наказу Фонду дер-
жавного майна України № 1192, що унеможливлює прийняття Мінінфраструктури 
рішення щодо оренди вищезазначеного майна згідно з частиною 4 статті 9 Закону 
України «Про оренду державного та комунального майна»).

Нежитлове (офісне) приміщення на території БЦ загальною площею 15,4 м2 
за адресою: Київська обл., Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на 
балансі ДП «МА «Бориспіль». Переможець – ТОВ «Консалтінг-центр».

Нежитлове приміщень загальною площею 18,0 м2 за адресою: Київська 
обл., м. Ірпінь, вул. Карла Макса, 31, що перебуває на балансі Національного 
університету Державної податкової служби України. Переможець – ПП «Екс-
перт – Аналітик».

Нежитлове приміщення на 2-му поверсі навчального корпусу загальною пло-
щею 79,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Петра Запорожця, 
333, що перебуває на балансі Білоцерківського училища ППП ДКВ України. Пере-
можець – ТОВ «Гарант-Експертиза».

Частина нежитлового приміщення № 1.1.4 на першому поверсі пасажирського 
термінала «D» загальною площею 4,0 м2 за адресою: Київська обл., Бориспіль-7, 
аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль». Переможець – ПП 
«Бізнес-консалтинг».

Частина приміщення № 2 на першому поверсі термінала «D» загальною пло-
щею 7,6 м2 за адресою: Київська обл., Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що 
перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль» (об’єкт знято з розгляду у зв’язку з 
листом Міністерства інфраструктури України від 16.10.2015 № 5366/16/14-15, в 
якому зазначено, що інформація про об’єкт відсутня в переліку об’єктів держав-
ної власності, які перебувають у сфері управління Міністерства інфраструктури 
України і тимчасово не використовуються та повернення матеріалів без розгляду 
(без погодження).

Нежитлове приміщення загальною площею 6,0 м2 за адресою: Київська обл., 
м. Бориспіль, вул. Шевченка, 20а, що перебуває на балансі 5 ДПРЗ Головного 
управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Переможець – 
ФОП Гундарева А. О.

Нежитлове приміщення загальною площею 210,0 м2 за адресою: Київська обл., 
м. Боярка, вул. Шевченка, 80, що перебуває на балансі Головного управління управ-
ління МНС України у Київській області. Переможець – ПП «Юреол».

Приміщення № 76 на 2-му поверсі бізнес-центру вантажного термінала загаль-
ною площею 17,9 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль-7, Аеропорт, що пере-
буває на балансі ДП «МА «Бориспіль». Переможець – ФОП Кравцова Л. І.

База відпочинку «Десна» загальною площею будівель 3 990,66 м2 за адресою: 
Київська обл., Вишгородський р-н, Пірнівська сільська рада, Пірнівське лісництво, 
квартал 43,2, що перебуває на балансі ДП Науково-дослідного інституту «КВАНТ». 
Переможець – ТОВ «ІВ ГРУП».

інформація  
рв фдму по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору  

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 09.11.2015
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 «Експерттранском» на проведення незалежної оцінки об’єкта орен-
ди державної власності – частини вбудованих нежитлових приміщень загальною 
площею 2,0 м2, а саме: частина коридору між центральним касовим залом та за-
лом очікування для пасажирів приміського сполучення площею 1,0 м2 та частина 
коридору між центральним касовим залом та рестораном площею 1,0 м2 в будівлі 
вокзалу станції Львів за адресою: м. Львів, пл. Двірцева, 1;

з ФОП Горбачовим В. А. на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди дер-
жавної власності – частини нежитлового приміщення загальною площею 4,0 м2 на 
першому поверсі будівлі під літ. «Б-3» – новий аеровокзал за адресою: м. Львів, 
вул. Любінська, 168;

з ТзОВ «Укрексперт» на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди держав-
ної власності – нежитлового приміщення загальною площею 25,0 м2 на другому 
поверсі будівлі під літ. «Б-3» – новий аеровокзал за адресою: м. Львів, вул. Лю-
бінська, 168;

з ПП «ЕкспертЦентр» на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди дер-
жавної власності – нежитлового приміщення загальною площею 140,0 м2 на 
третьому поверсі будівлі під літ. «Б-3» – новий аеровокзал за адресою: м. Львів, 
вул. Любінська, 168;

з ФОП Горбачовим В. А. на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди 
державної власності – нежитлового приміщення № 10 площею 20,6 м2 за адре-
сою: м. Львів, вул. Золота, 8. 

інформація 
рв фдму по одеській області про підсумки конкурсу з відбору  

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 04.11.2015 
1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для роз-

рахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.

№ 
з/п Найменування об’єкта оцінки Площа, 

м2
Адреса об’єкта 

оцінки Балансоутримувач Переможець  
конкурсу – СОД

1 Приміщення будівлі та спо-
руди митно-складського 
комплексу, кабінет 86 
(інв. № 13083)

16,1 Одеська обл., 
м. Іллічівськ, 
вул. Транспорт-
на, 30

ДП «Іллічівський мор-
ський торговельний 
порт»

ТОВ «Вердикт 
Експертиза»

2 Частина приміщення горища 
гуртожитку № 3

10,0 м. Одеса, 
вул. Дігтяр-
на, 22

Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури

ПП «Аркада Юг»

2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для роз-
рахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.

№ 
з/п Найменування об’єкта оцінки Площа, 

м2
Адреса об’єкта 

оцінки Балансоутримувач Переможець  
конкурсу – СОД

1 Частина нежитлового приміще-
ня першого поверху (вестибуля) 
учбового корпусу та частина 
нежитлового приміщення 2-го 
поверху (коридор) корпусу А

18,8 м. Одеса, 
вул. Канатна, 
112

Одеська національна 
академія харчових 
технологій

ТОВ «Вердикт Екс-
пертиза»

конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті
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№ 
з/п Найменування об’єкта оцінки Площа, 

м2
Адреса об’єкта 

оцінки Балансоутримувач Переможець  
конкурсу – СОД

2 Відокремлена частина даху 
будівлі

9,0 м. Одеса,  
вул. Пасте-
ра, 27

Одеський націо-
нальний університет 
ім. Мечникова

ТОВ «ЕОС»

3 Нежитлове приміщення у 
вестибулі на першому поверсі 
п’ятиповерхового гуртожитку 
№ 5 ОНГУ ім. Мечникова

10,0 м. Одеса, 
вул. Довжен-
ка, 5а

Одеський націо-
нальний університет 
ім. Мечникова

ФОП  
Лемза І. В.

4 Відгороджена частина при-
міщення вестибуля на першому 
поверсі 3-поверхового учбового 
корпусу ВСП «ОККТ ОДЕУ»

30,0 м. Одеса, 
вул. Академіка 
Корольо-
ва, 5/2

Одеський державний 
екологічний універ-
ситет

ТОВ ОФ «ІНЮГ-
Експертиза»

5 Відокремлена частина примі-
щення горища у будівлі

12,0 м. Одеса, 
вул. Ланжеро-
нівська, 15а

Державне підпри-
ємство «Науково-
дослідний проектно-
конструкторський 
інститут морського 
флоту України»

ПП «Аркада Юг»

6 Нежитлові вбудовані при-
міщення на першому поверсі 
адміністративної 4-поверхової 
будівлі, інв. № 1

92,33 м. Одеса, 
вул. Космонав-
тів, 34

Одеський науково-
дослідний та про-
ектний інститут 
землеустрою

ТОВ  
«Укрконсалт»

інформація 
рв фдму по рівненській області про підсумки конкурсу з відбору  

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 02.11. 2015
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 

незалежної оцінки об’єктів оренди, а саме: 
частини вестибуля навчального корпусу № 6 площею 8,0 м2, що перебуває на 

балансі Національного університету водного господарства та природокористу-
вання, за адресою: м. Рівне, вул. Чорновола, 49 визнано ТзОВ «НІКоС. Оціночна 
компанія»;

нежитлового приміщення гуртожитку № 1 площею 5,0 м2, що перебуває на ба-
лансі Рівненського державного гуманітарного університету, за адресою: м. Рівне, 
вул. Чорновола, 76а визнано ПП «Оцінка та Консалтинг»;

нежитлового приміщення гуртожитку № 2 площею 5,0 м2, що перебуває на ба-
лансі Рівненського державного гуманітарного університету, за адресою: м. Рівне, 
вул. Котляревського, 16 визнано ПП «Оцінка та Консалтинг»;

нежитлового приміщення гуртожитку № 3 площею 5,0 м2, що перебуває на ба-
лансі Рівненського державного гуманітарного університету, за адресою: м. Рівне, 
вул. Толстого, 5 визнано ПП «Оцінка та Консалтинг»;

нежитлового приміщення гуртожитку № 4 площею 5,0 м2, що перебуває на ба-
лансі Рівненського державного гуманітарного університету, за адресою: м. Рівне, 
вул. Остафова, 39 визнано ПП «Оцінка та Консалтинг»;

нежитлового приміщення гуртожитку № 5 площею 5,0 м2, що перебуває на ба-
лансі Рівненського державного гуманітарного університету, за адресою: м. Рівне, 
вул. Остафова, 41 визнано ПП «Оцінка та Консалтинг»;

нежитлового приміщення гуртожитку № 6 площею 5,0 м2, що перебуває на ба-
лансі Рівненського державного гуманітарного університету, за адресою: м. Рівне, 
вул. Остафова, 29 визнано ПП «Оцінка та Консалтинг»;

нежитлового приміщення гуртожитку № 7 площею 5,0 м2, що перебуває на ба-
лансі Рівненського державного гуманітарного університету, за адресою: м. Рівне, 
вул. Остафова, 29а визнано ПП «Оцінка та Консалтинг»;

частини приміщень навчального корпусу площею 179,2 м2, що перебувають 
на балансі ДВНЗ «Рівненський коледж економіки і бізнесу», за адресою: м. Рівне, 
вул. Київська, 53 визнано ПП «Експерт-Рівне-Консалт»;

майстерні майнового комплексу ДПТНЗ «Дубровицький професійний ліцей» 
площею 193,3 м2, що перебуває на балансі Державного професійно-технічного 
навчального закладу «Дубровицький професійний ліцей», за адресою: Рівненська 
обл., м. Дубровиця, вул. Шкільна, 19 визнано ТзОВ «ЦТБ.Рівне-Експо».

інформація 
рв фдму по рівненській області про підсумки конкурсу з відбору  

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 09.11.2015
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 

незалежної оцінки об’єктів оренди, а саме: 
частини приміщення першого поверху гуртожитку № 1 площею 163,1 м2, що 

перебуває на балансі Вищого професійного училища № 22 м. Сарни, за адресою: 
Рівненська обл., м. Сарни, вул. Технічна, 4 визнано ПП «Експертбудсервіс»;

частини приміщення першого поверху навчального корпусу № 2 площею 
36,2 м2, що перебуває на балансі Вищого професійного училища № 22 м. Сарни, 
за адресою: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Технічна, 4 визнано ПП «Експерт-
будсервіс»;

бетонної площадки під котельню площею 162,0 м2, що перебуває на балансі Ви-
щого професійного училища № 22 м. Сарни, за адресою: Рівненська обл., м. Сарни, 
вул. Технічна, 4 визнано Рівненську торгово-промислову палату;

нежитлових приміщень (гаражні бокси) площею 186,8 м2, що перебувають 
на балансі Управління праці та соціального захисту населення Рівненської рай-
держадміністрації, за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 366а визнано ПП «Екс-
пертбудсервіс»;

КПО з магазином та їдальнею площею 1 028,7 м2, що перебуває на балансі 
Львівської філії Концерну «Військторгсервіс», за адресою: Рівненська обл., м. Дуб-
но, вул. Семидубська, 14а визнано ФОП Антонюка С. В.;

частини приміщень навчального корпусу площею 28,4 м2, що перебувають 
на балансі ДВНЗ «Рівненський коледж економіки і бізнесу», за адресою: м. Рівне, 
вул. Київська, 53 визнано ПП «Експерт-Рівне- Консалт».

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 11.11.2015

Група інвентарних об’єктів: частина нежитлового приміщення технічного по-
верху площею 6,0 м2; ділянки даху загальною площею 16,0 м2 за адресою: м. Суми, 
вул. Римського-Корсакова, 2 (балансоутримувач – Сумський державний універси-
тет). Переможець конкурсу – ФОП Даниленко О. І., м. Суми.

Група інвентарних об’єктів – літні будинки для відпочинку з прибудовами за-
гальною площею 149,8 м2, а саме: літній будинок для відпочинку з прибудовами 
загальною площею 64,5 м2; літній будинок для відпочинку з прибудовами загаль-
ною площею 85,3 м2 за адресою: Сумська обл., Тростянецький р-н, Зарічненська 
сільська рада, масив «Заплава ріки Ворскла» (майно, що не увійшло до статутного 
капіталу ВАТ «Тростянецьке підприємство «Райагротехсервіс», залишилось у дер-
жавній власності і належить до сфери управління РВ ФДМУ по Сумській області). 
Конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору з учасником кон-
курсу – СПД ФОП Педченко А. М., м. Суми. 

Нежитлова будівля загальною площею 418,8 м2 за адресою: м. Ромни, 
вул. Сумська, 97д (майно, що не увійшло до статутного капіталу ВАТ «Роменське 
автотранспортне підприємство 15948», залишилось у державній власності і на-
лежить до сфери управління РВ ФДМУ по Сумській області). Конкурсною комісі-
єю прийнято рішення про укладення договору з учасником конкурсу – СПД ФОП 
Маслій А. Ф., м. Суми. 

Група інвентарних об’єктів, а саме: частина нежитлового приміщення площею 
2,0 м2 першого поверху будівлі головного корпусу за адресою: м. Суми, вул. Ро-
менська, 87; частини нежитлового приміщення загальною площею 4,0 м2 другого 
поверху будівлі головного корпусу за адресою: м. Суми, вул. Роменська, 87; час-
тина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 третього поверху будівлі головного 
корпусу за адресою: м. Суми, вул. Роменська, 87; частина нежитлового приміщен-
ня площею 2,0 м2 першого поверху будівлі корпусу філологічного факультету за 
адресою: м. Суми, вул. Роменська, 87; частина нежитлового приміщення площею 
2,0 м2 першого поверху будівлі корпусу фізико-математичного факультету за адре-
сою: м. Суми, вул. Роменська, 87; частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 
першого поверху будівлі 4 учбового корпусу за адресою: м. Суми, вул. Роменська, 
87; частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 першого поверху будівлі 
гуртожитку № 3 за адресою: м. Суми, вул. Роменська, 91; частина нежитлового 
приміщення площею 2,0 м2 першого поверху будівлі гуртожитку № 4 за адресою: 
м. Суми, вул. Роменська, 93 (балансоутримувач – Сумський державний педагогіч-
ний університет ім. А. С. Макаренка). Конкурсною комісією прийнято рішення про 
укладення договору з учасником конкурсу – ПП ЕОФ «Апекс», м. Суми. 

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 10.11.2015
По об’єкту – частині нежитлових приміщень площею 243,5 м2 на першому 

поверсі, другий поверх загальною площею 402,3 м2 та третій поверх загальною 
площею 410,9 м2 триповерхової будівлі ремонтно-механічної майстерні (реє-
стровий № 01034707.5ФННМЯЕ002) та складських приміщеннях (реєстровий 
№ 01034707.5ФННМЯЕ004) загальною площею 307,2 м2 за адресою: м. Херсон, 
вул. Блюхера, 60, що перебувають на балансі Цюрупинського міжрайонного управ-
ління водного господарства, переможець конкурсу – ПФ «Експрес-Оцінка».

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 10.11.2015
Частина приміщення площею 2,0 м2 у вестибулі першого поверху та частина 

приміщення площею 2,0 м2 у фойє другого поверху, що перебувають на балансі 
Хмельницького національного університету, за адресою: м. Хмельницький, вул. Ін-

ститутська, 11/1. Конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору 
з переможцем конкурсу – ТОВ «Експерт».

Вбудоване приміщення загальною площею 23,7 м2, що перебуває на балансі 
Хмельницької дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Хмельницька обл., Із-
яславський р-н, с. Тернавка, вул. Центральна, 34. Конкурсною комісією прийня-
то рішення про укладення договору з єдиним учасником конкурсу – ТОВ «ЦНО 
«Проскурів-Експерт».

Вбудовані приміщення загальною площею 26,1 м2 у будівлі відділення пошто-
вого зв’язку, що перебуває на балансі Хмельницької дирекції УДППЗ «Укрпошта», 
за адресою: Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Михайлівці, вул. 1 Травня, 2в. 
Конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору з переможцем 
конкурсу – ТОВ «Поділля-Експерт».

Вбудовані приміщення загальною площею 29,5 м2 у будівлі відділення поштово-
го зв’язку, що перебувають на балансі Хмельницької дирекції УДППЗ «Укрпошта», 
за адресою: Хмельницька обл., Летичівський р-н, с. Ярославка, вул. Центральна, 
12. Конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору з переможцем 
конкурсу – ТОВ «Поділля-Експерт».

Вбудовані приміщення загальною площею 57,2 м2 у будівлі поліклініки, що 
перебувають на балансі Сектору медичного забезпечення УМВСУ в Хмельниць-
кій області, за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 112. 
Конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору з переможцем 
конкурсу – ТОВ «Хмельницькстандартсервіс».

Частина вбудованих підвальних приміщень загальною площею 42,41 м2 у бу-
дівлі заміського реабілітаційного відділення лікарні з поліклінікою, що перебува-
ють на балансі Сектору медичного забезпечення УМВСУ в Хмельницькій області, 
за адресою: Хмельницька обл., Городоцький р-н, смт Сатанів, вул. Курортна, 42. 
Конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору з переможцем 
конкурсу – ПП «Консалтінг Сервіс».

Вбудоване приміщення загальною площею 12,1 м2 на першому поверсі будівлі 
поліклініки, що перебуває на балансі ДЗ «Спеціалізована медико-санітарна час-
тина № 4», за адресою: Хмельницька обл., м. Нетішин, вул. Лісова, 1. Конкурсною 
комісією прийнято рішення про укладення договору з єдиним учасником конкур-
су – ПП «Агентство нерухомого майна «Гудвіл».

Вбудовані приміщення загальною площею 102,9 м2 на першому поверсі 
адмінбудівлі, що перебувають на балансі Головного управління статистики у 
Хмельницькій області, за адресою: Хмельницька обл., м. Деражня, вул. Миру, 36. 
Конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору з переможцем 
конкурсу – ФОП Лісовою Т. В. 

Вбудоване приміщення площею 16,4 м2 на другому поверсі адміністративної 
будівлі, що перебуває на балансі Хмельницького обласного управління водних 
ресурсів, за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 29. Конкурсною комісією 
прийнято рішення про укладення договору з переможцем конкурсу – ПП «ТЗК-
Експерт».

Вбудовані приміщення на першому поверсі адміністративної будівлі загальною 
площею 72,1 м2, що перебувають на балансі РВ ФДМУ по Хмельницькій області, 
за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75. Конкурсною комісією прийнято 
рішення про укладення договору з переможцем конкурсу – ТОВ «Хмельницьк-
стандартсервіс».

Частина вбудованого приміщення площею 3,02 м2 на першому поверсі бу-
дівлі, що перебуває на балансі Старокостянтинівського міськрайонного центру 
зайнятості, за адресою: Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, вул. Маршала 
Красовського, 4. Конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору 
з переможцем конкурсу – ТОВ «ЦЕБ «Капітал-Інвест».

Вбудоване приміщення площею 229,7 м2 на другому поверсі заводоуправ-
ління, що перебуває на балансі ДП «Красилівський агрегатний завод», за адре-
сою: Хмельницька обл., м. Красилів, вул. Правдинська, 1. Конкурсною комісією 
прийнято рішення про укладення договору з переможцем конкурсу – ПП «Кон-
салтінг Сервіс».

інформація 
рв фдму по м. києву про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 

діяльності, які будуть залучені до проведення експертної грошової  
оцінки земельних ділянок, що відбувся 05.11.2015

Переможцем конкурсу на право проведення експертної грошової оцінки зе-
мельних ділянок загальною площею 1,0256: 0,6938 га за адресою: м. Київ, площа 
І. Франка, 3; 0,3318 га за адресою: м. Київ, просп. Науки, 52, що перебувають на 
балансі державного підприємства «Національний академічний драматичний театр 
ім. І. Франка», визнано ПП «Оцінювач».

інформація 
рв фдму по м. києву про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів  

оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної  
оцінки об’єктів оренди, що відбувся 06.11.2015

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Площа, 

м2 Адреса об’єкта оцінки Переможець  
конкурсу – СОД

1 Нежитлове приміщення 
та майданчик

79,46 (у т. ч. 
60,76 – май-

данчик)

м. Київ, вул. С. Петлюри, 1 
(територія Ботанічного саду 
ім. Академіка О. В. Фоміна)

ФОП Гира М. С.

2 Нежитлове приміщення 34,4 м. Київ, вул. Мартиросяна, 12 ПП «Експерт-Аналітик»
3 Частина споруди 144,0 м. Київ, вул. Машиністівська, 1б ТОВ «Фінансово-будіве-

льна компанія «Фіско»
4 Нежитлове приміщення 168,2 м. Київ, просп. Червонозоря-

ний, 130
ТОВ «ТРИБЬЮТ-
КОНСАЛТИНГ»

5 Нежитлове приміщення 46,7 м. Київ, просп. Перемоги, 54а ФОП Острик Т. В.
6 Частина стіни 1,0 м. Київ, вул. А. Петрицького, 12 ТОВ «РЕНОМЕ ГРУП»
7 Нежитлове приміщення 17,5 м. Київ, вул. Оленівська, 25 ПП «Фірма «Конкрет»
8 Нежитлове приміщення 362,53 м. Київ, вул. Оленівська, 25 ФОП Чебаков О. І.
9 Нежитлове приміщення 82,5 м. Київ, просп. Гагаріна, 27 ПП «Енергомакс»

10 Нежитлове приміщення 34,7 м. Київ, просп. Перемоги, 57 ТОВ «Українські інноваційні 
консультанти»

11 Частина нежитлового 
приміщення

3,1 м. Київ, Контрактова площа, 4 ФОП Чубенко Д. В.

12 Нежитлове приміщення 143,6 м. Київ, вул. Дорогожицька, 9 ТОВ «Інвестиційна оцінка»
13 Нежитлове приміщення 17,0 м. Київ, вул. Возз’єднання, 5в СПД Чайка С. О.

інформація 
рв фдму по житомирській області про підсумки конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки майна, що відбувся 12.11.2015

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення 
незалежної оцінки майна – нежитлового приміщення площею 12,6 м2 на першо-
му поверсі адміністративного будинку (літ. А-4), що перебуває на балансі Жито-
мирського філіалу Державного науково-дослідного та проектно-вишукувального 
інституту «НДІпроектреконструкція», за адресою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20 
визнано приватне підприємство «Бюро незалежних оцінок» (м. Житомир, пров. 
3-й Транзитний, 31).

IнформацIя 
рв фдму по кiровоградськiй області про підсумки конкурсу  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені  
до проведення незалежної оцінки, що відбувся 13.11.2015

Відповідно до п. 3.2 Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної ді-
яльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 29.08.2011 
№ 1270, комісією щодо конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності ухвале-
но рішення про укладення договорів для проведення незалежної оцінки об’єктів 
оренди з:

ТОВ «Кіровоградський аукціонний центр» по об’єктах оренди:
нежитловому приміщенню площею 28,9 м2 на другому поверсі стаціонарного 

корпусу за адресою: м. Кіровоград, вул. Салганні піски, 14, що перебуває на балансі 
державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 19 Міністерства 
охорони здоров’я України»;

нежитлових приміщеннях загальною площею 25,5 м2 в одноповерховій будів-
лі приймальника-розподільника (літ. А) за адресою: м. Кіровоград, вул. 40 років 
Перемоги, 109, що перебувають на балансі Управління Міністерства внутрішніх 
справ України в Кіровоградській області.

інформація 
рв фдму по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору  

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 11.11.2015
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 оренди та об’єкта 
приватизації державної власності:

з ТзОВ «Інвестиційна група «Захід» на проведення незалежної оцінки об’єкта 
оренди – нежитлового приміщення № 2 загальною площею 2,0 м2 у модульному 
павільйоні м/п Мостиська п/п «Шегині», Львівська обл., Мостиський р-н, с. Шеги-
ні, вул. Дружби, 201;

з ТзОВ «Інвестиційна група «Захід» на проведення незалежної оцінки об’єкта 
оренди – нежитлової будівлі загальною площею 371,6 м2 на території МРЦ «Перлина 
Прикарпаття», Львівська обл., м. Трускавець, вул. С. Бандери, 71;

з ТзОВ «Гал-Світ» на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації дер-
жавної власності – об’єкта незавершеного будівництва – дитячого садка, Львівська 
обл., Буський р-н, с. Топорів, вул. Краківська, 688.

інформація 
рв фдму по одеській області про підсумки конкурсу з відбору  

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 11.11.2015
1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для роз-

рахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.

№ 
з/п

Найменування  
об’єкта оцінки

Площа, 
м2

Адреса об’єкта 
оцінки Балансоутримувач Переможець  

конкурсу – CОД 

1 Облаштований майданчик 
на відкритій складської пло-
щадці причалу № 9 ВРР-2

15,0 Одеська обл., 
м. Южне, вул. Бе-
регова, 13

ДП «МТП «Южний» Інвестиційно-
консалтингове 
бюро «ТРІАДА»

2 Нежитлове приміщен-
ня другого поверху 
адміністративно-побутової 
будівлі, інв. № 12705

13,2 Одеська обл., 
м. Іллічівськ, 
с. Бурлача Балка, 
вул. Північна, 4

Державне підпри-
ємство «Іллічівський 
морський торговель-
ний порт»

Відмова міністер-
ства (службова від 
06.11.15)

3 Нежитлове приміщення на 
першому поверсі корпусу 
№ 13

17,4 м. Одеса, просп. 
Гагаріна, 8

Одеський національ-
ний політехнічний 
університет

ФОП Лемза І. В.

4 Частина нежитлового при-
міщення на першому по-
версі гуртожитку

4,0 м. Одеса, вул. Бал-
ківська, 54

Одеська національна 
академія харчових 
технологій

ТОВ ОФ «ІНЮГ-
Експертиза»

5 Приміщення на першому 
поверсі триповерхового 
корпусу Офтальмологічно-
го центру

4,0 м. Одеса, вул. Оль-
гіївська, 4

Одеський націо-
нальний медичний 
університет

ТОВ ОФ «ІНЮГ-
Експертиза»

6 Нежитлові приміщення Бу-
дівлі відділення зв’язку, інв. 
№ 10310024

66,4 Одеська обл., 
Білгород-
Дністровський р-н, 
с. Курортне, вул.
Чорноморська, 11а

Державний заклад 
«Спеціалізований 
(спеціальний) сана-
торій «Приморський» 
МОЗ України»

Не подано жодної 
заяви (новий 
конкурс)

7 Частина приміщення в 
кафе-гуртожитку на друго-
му поверсі двоповерхового 
будинку, інв. № 10317696

3,0 м. Одеса, вул. Ком-
позитора Ніщин-
ського, 4

Одеська національна 
академія зв’язку 
ім. О. С. Попова

ТОВ «Вердикт Екс-
пертиза»

8 Нежитлові приміщення 
(будівлі)

2 799,0 м. Одеса, вул. При-
морська, 3

Державна судноплав-
на компанія Чорно-
морське морське 
пароплавство

Помилково нада-
ний об’єкт 

9 Нежитлові приміщен-
ня на першому поверсі 
адміністративно-складської 
будівлі

202,3 м. Одеса, 
вул. Заньковець-
кої, 2

ДП «Укртрансфар-
мація»

ТОВ «Консалтинго-
ва компанія «Бюро 
оцінки Стефа-
нович»

10 Нежитлові приміщення 
у будівлі «Мортек», інв. 
№ 082008

34,4 м. Одеса, Митна 
площа, 1/2

ДП «Адміністрація 
Одеського морського 
порту» (Одеська філія)

ТОВ «Укрконсалт» 

11 Будівлі КНС-2 (площею 
36,0 м2) та зовнішнього 
водопроводу від КНС-2 
(площею 80,4 м2)

116,4 Одеська обл., Ко-
мінтернівський р-н, 
смт Чорноморське, 
вул. Гвардій-
ська, 54

Державне підпри-
ємство «Одеський 
морський торговель-
ний порт»

ТОВ «ЕОС»

12 Автобусна зупинка 1,2; 
автостоянка у Водного 
корпуса; майданчик для 
зупинки автобусів; основа 
під щити

4 231,0 Одеська обл., Ко-
мінтернівський р-н, 
смт Чорноморське, 
вул. Гвардій-
ська, 54

ДП «Одеський мор-
ський торговельний 
порт»

ТОВ «Консалтинго-
ва компанія «Бюро 
оцінки Стефа-
нович»

2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для роз-
рахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.

№ 
з/п Найменування об’єкта оцінки Площа, 

м2
Адреса об’єкта 

оцінки Балансоутримувач Переможець  
конкурсу – CОД

1 Частина ґанку головного входу 
навчального корпусу № 2, інв. 
№ 10310002

2,0 м. Одеса, 
вул. Дідріхсо-
на, 8

Одеська націо-
нальна морська 
академія

Інвестиційно-
консалтингове 
бюро «ТРІАДА»

2 Нежитлове приміщення технічного 
поверху загальною площею 8,0 м2 
та ділянка даху навчального корпу-
су № 2 загальною площею 8,0 м2, 
інв. № 101013

16,0 м. Одеса, 
вул. Гого-
ля, 18

Одеський націо-
нальний економіч-
ний університет

ПП «Аркада Юг»

3 Нежитлові приміщення технічного 
поверху площею 6,0 м2;
відкрита площадка на даху будівлі 
площею 9,0 м2

15,0 м. Одеса, 
вул. Мечнико-
ва, 132

Одеський науково-
дослідний інститут 
телевізійної техніки

ПП «Аркада Юг»

4 Ділянка на даху 3-поверхової бу-
дівлі (3,0 м2) та ділянка замощення 
двору (10,0 м2), інв. № 101001

13,0 м. Одеса, 
вул. Преобра-
женська, 8

Одеський націо-
нальний економіч-
ний університет

Інвестиційно-
консалтингове 
бюро «ТРІАДА»

5 Нежитлове приміщення першого 
поверху пункту електропостачання 
«Морехідний», інв. № 10310050

49,16 м. Одеса, 
вул. Дідріхсо-
на, 8

Одеська націо-
нальна морська 
академія

ТОВ ОФ «ІНЮГ-
Експертиза»

інформація 
рв фдму по хмельницькій області підсумки конкурсу з відбору суб’єктів 

оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної  
оцінки об’єктів державної власності, що відбувся 12.11.2015

1. Вбудоване приміщення площею 15,0 м2 на другому поверсі адміністративної 
будівлі, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Хмельницькій 
області, за адресою: Хмельницька обл., м. Полонне, вул. Л. Українки, 154. Кон-
курсною комісією прийнято рішення про укладення договору з єдиним учасником 
конкурсу – ПП «Агентство нерухомого майна «Гудвіл».

2. Частина вбудованого приміщення площею 9,0 м2 на першому поверсі заліз-
ничного вокзалу, що перебуває на балансі Відокремленого підрозділу – Вокзал ст. 
Хмельницький, за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 92. Конкурсною 
комісією прийнято рішення про укладення договору з єдиним учасником конкур-
су – ПП «Консалтінг Сервіс».

інформація 
рв фдму по він ницькій області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів 

оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної  
оцінки об’єктів державної власності, що відбувся 18.11.2015

За результатами конкурсу переможцями визнано:
по об’єкту державної власності – нежитлових вбудованих приміщеннях за-

гальною площею 17,68 м2 на першому поверсі адмінбудівлі, що перебувають на 
балансі Головного управління статистики у Він ницькій області, за адресою: 21021, 
Він ницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького, 73 – 
ТОВ «Подільський центр судових експертиз», м. Він ниця;

по об’єкту державної власності – нежитлових вбудованих приміщеннях загаль-
ною площею 101,0 м2 на 3-му поверсі навчального корпусу (літ. А) площею 46,8 м2, 
у майстерні (літ. М) площею 54,2 м2, що перебувають на балансі Державного на-
вчального закладу «Немирівський професійний ліцей», за адресою: Він ницька обл., 
м. Немирів, вул. 50-років ВЛКСМ, 1 – ФОП Нікіфоренко Г. А., м. Він ниця;

по об’єкту державної власності – нежитлових вбудованих приміщеннях загаль-
ною площею 122,2 м2 в одноповерховій будівлі клубу (літ. Н), що перебувають на 
балансі Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості 
«Укрспирт», за адресою: 24400, Він ницька обл., Бершадський р-н, м. Бершадь, 
вул. Чкалова, 1 – ПП «Земля і право», м. Хмільник;

по об’єкту державної власності – нежитлових вбудованих приміщеннях загаль-
ною площею 140,4 м2 в одноповерховій будівлі, що перебувають на балансі Басей-
нового управління водних ресурсів річки Південний Буг, за адресою: м. Він ниця, 
вул. Сабарівське шосе, 23 – ФОП Шуткевича В. Є., м. Він ниця;

по об’єкту державної власності – частині нежитлового вбудованого приміщення 
вестибуля площею 2,0 м2 на першому поверсі 4-поверхового навчального корпу-
су № 5 (літ. № 9), що перебуває на балансі Він ницького національного технічного 
університету, за адресою: 21021, м. Він ниця, вул. Хмельницьке шосе, 95 – ФОП 
Коваленко Т. І., м. Він ниця;

по об’єкту державної власності – нежитлових вбудованих приміщеннях загаль-
ною площею 136,4 м2 на першому поверсі виробничого корпусу (літ. А), що пере-
бувають на балансі Виробничої філії «Він ницька картографічна фабрика» держав-
ного підприємства «Центр державного земельного кадастру», за адресою: 21000, 
м. Він ниця, вул. 600-річчя, 19 – ФОП Петричко Л. В., м. Він ниця;

по об’єкту державної власності – частині нежитлового вбудованого приміщення 
вестибуля площею 8,0 м2 на цокольному поверсі (літ. А3) навчального корпусу з бі-
бліотекою та актовим залом на 700 місць, що перебувають на балансі Він ницького 
національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, за адресою: 21100, м. Він-
ниця, вул. Пирогова, 56 – ФОП Новікову Л. Г., м. Він ниця;

по об’єкту державної власності – нежитлових вбудованих приміщеннях загаль-
ною площею 256,3 м2 на першому поверсі виробничого корпусу (літ. А), що пере-
бувають на балансі Виробничої філії «Він ницька картографічна фабрика» ДП «Центр 
державного земельного кадастру», за адресою: 21100, м. Він ниця, вул. 600-річчя, 
19 – ФОП Шевчук О. А., м. Він ниця.

Продовження таблиці


