
ДоДаток До «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

офіційне видання фонду
державного майна україниЗасновано у вересні 1993 року

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
Хмельницька область

Група інвентарних об’єктів – будівлі та обладнання колишньо-
го цеху (разом із земельною ділянкою) у складі: І. Будівлі: будівля 
плодосховища; будівля складу винтари; будівля виноробного цеху; 
ІІ. Обладнання: цистерна 25 м3 – 1 шт.; цистерна 16 м3 – 2 шт.; цис-
терна 16 м3 – 6 шт.; цистерна 8 м3 – 29 шт.; цистерна 20 м3 – 4 шт.; 
цистерна 5 м3 – 1 шт.; цистерна 8 м3 – 7 шт.; цистерна 16 м3 – 30 шт.; 
цистерна 10 м3 – 2 шт.; спиртомірник; ваги ВАОР-200; КФК-2 апа-
рат; резервуар; секція № 6 (шафа); прес ВТИ-5 (ВПШ-5); пляшко-
мийна машина; розливний апарат; транспортер – 2 шт.; елеватор 
ЕРС – 12; центрифуга; рефрактометр; пароутворювач КТ-100; ваку-
умний апарат – 2 шт.; ванна ВТН – 2,5; насос Ж-6 – 5 шт.; установка 
сульфітодозуюча; закатна машина; електрокалорифер; холодильник 
«Апшерон»; швейна машина ФУД; швейна машина МВКО; фільтр-
прес, що перебуває на балансі ТДВ «Хмельницький», за адресою: 
м. Хмельницький, Старокостянтинівське шосе, 1/1. Земельна ділянка 
розміром 1,0964 га, кадастровий номер 6810100000: 18: 001: 0098, 
цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної 
машинобудівної та іншої промисловості. Приватизовано юридичною 
особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні, за 5 521 180,00 
грн, у т. ч. ПДВ – 920 196,67 грн (вартість групи інвентарних об’єктів 
– 2 236 017,00 грн; вартість земельної ділянки площею 1,0964 га –  
3 285 163,00 грн.) 

дніПроПетровська область
інформація  

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

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

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

площею 1 386,6 м2 на І, ІІ, ІІІ поверхах у триповерховій будівлі допоміж-
них приміщень з заглибленим складом (літ. О-3), ґанок (літ. о) площею 
15,3 м2; у підвалі будівлі розташована захисна споруда цивільного 
захисту (сховище), яка не входить до складу об’єкта приватизації, 
але має спільний вхід з об’єктом приватизації; окремо розташована 
одноповерхова будівля критої стоянки (літ. П-1) загальною площею 
2 153,4 м2; автозаправний пункт № 26, складається з двох паливороз-
давальних колонок типу «Нара». Земельна ділянка окремо під об’єкт 
приватизації не відводилася. 

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 2 867 600,00 грн, 
ПДВ – 573 520,00 грн.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 3 441 120,00 
грн.

Умови продажу зазначеного об’єкта: 
покупцю в процесі експлуатації об’єкта здійснювати заходи щодо 

збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання 
санітарних, екологічних та протипожежних норм в порядку, визначе-
ному чинним законодавством України; здійснити державну реєстра-
цію нерухомого майна, яке входить до складу об’єкта приватизації; 
після придбання об’єкта приватизації не відчужувати його протягом 3 
років з моменту підписання акта передання державного майна; про-
тягом року з моменту укладення договору купівлі-продажу створити 
на об’єкті не менш як 3 робочих місця; відповідно до вимог чинного 
законодавства покупець зобов’язаний здійснювати заходи, спрямо-
вані на збереження захисної споруди цивільного захисту (сховища) 
та її утримання, забезпечення, у разі необхідності, доступу до захис-
ної споруди цивільного захисту (сховища) відповідним службам, на-
селенню і працівникам об’єкта; право користування, купівлі, оренди 
земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом покупцем визнача-
ється самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством  
України.

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

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

аукціон за методом зниження ціни відбудеться 15 січня 2016 
року о 14.00 на Придніпровській товарній біржі за адресою: 
м. дніпропетровськ, набережна в. і. леніна, 15а, тел.: (0562) 
35-77-11, 35-77-45.

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

інформація  
про повторний продаж на аукціоні за методом  

зниження ціни об’єкта державної власності
Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів у складі: будівля управ-

ління ЖКГ літ. С-2 загальною площею 1 486,6 м2, сходи літ. с, с1, с2, 
ґанок літ. с3, пожежні сходи літ. с4, прохідна промбази ЖКГ літ. СІ-1 

управління приватизації об’єктів груп а, д та ж, т. 280-42-34

проДаж об’єктів групи а

№ 63 (912)

16 грудня 2015 р.

загальною площею 16,8 м2, приямок теплотраси літ. сі, склад літ. СЇ-1, 
СЇІ-1, СЇІІ-1, СЇІІІ-1 загальною площею літ. 531,9 м2, навіс літ. СЇІV-1, 
склад літ. СЖ-1 загальною площею 176,0 м2, ґанок літ. сж, склад металу 
літ. СЗ-1 загальною площею 79,7 м2, № ІІІ – мостіння, внутрішньодворо-
ві мережі – 3 од. (зовнішня телефонізація управління ЖКГ, каналізація 
зовнішня управління ЖКГ, мережі теплопостачання зовнішні), тран-
спортні засоби, господарський інвентар, меблі, офісне обладнання –  
163 од.

Адреса об’єкта: 49055, м. Дніпропетровськ, вул. Будівельни- 
ків, 34.

Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 14313332, ПАТ «Дніпровський 
машинобудівний завод» за адресою: 49055, м. Дніпропетровськ, 
вул. Будівельників, 34.

Відомості про об’єкт: група інвентарних об’єктів у складі: двопо-
верхова будівля управління ЖКГ літ. С-2 загальною площею 1 486,6 м2, 
сходи літ. с, с1, с2, ґанок літ. с3, пожежні сходи літ. с4, 1972 рік побу-
дови, одноповерхова цегляна будівля прохідної промбази ЖКГ літ. СІ-1 
загальною площею 16,8 м2, приямок теплотраси літ. сі, одноповерхова 
цегляна будівля складу літ. СЇ-1, СЇІ-1, СЇІІ-1, СЇІІІ-1 загальною площею 
531,9 м2, 1976 рік побудови, металевий навіс літ. СЇІV-1, 1976 рік побу-
дови, одноповерхова залізобетонна будівля складу літ. СЖ-1 загальною 
площею 176,0 м2, ганок літ. сж, одноповерхова залізобетонна будівля 
складу металу літ. СЗ-1 загальною площею 79,7 м2, № ІІІ – мостіння, 
внутрішньодворові мережі – 3 од. (зовнішня телефонізація управління 
ЖКГ, каналізація зовнішня управління ЖКГ, мережі теплопостачання 
зовнішні), транспортні засоби, господарський інвентар, меблі, офісне 
обладнання – 163 од. Земельна ділянка під об’єкт приватизації окре-
мо не відводилася.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 7 147 012,00 грн, 
ПДВ – 1 429 402,40 грн.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 8 576 414,40 
грн.

Умови продажу об’єкта: 
покупцю в процесі експлуатації об’єкта здійснювати заходи щодо 

збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання 
санітарних, екологічних та протипожежних норм в порядку, визначе-
ному чинним законодавством України; здійснити державну реєстра-
цію нерухомого майна, яке входить до складу об’єкта приватизації; 
після придбання об’єкта приватизації не відчужувати його протягом 3 
років з моменту підписання акта передачі державного майна; протя-
гом року з моменту укладення договору купівлі-продажу створити на 
об’єкті не менш як 3 робочих місця; право користування, купівлі, оренди 
земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом покупцем визнача-
ється самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством  
України.

Грошові кошти на участь в аукціоні за методом зниження ціни – 
857 641,44 грн (без ПДВ), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта 
приватизації, покупець перераховує на р/р № 37311009001104 в  
ГУДКСУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, РВ ФДМУ по Дні-
пропетровській області, код за ЄДРПОУ 13467337.

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

аукціон за методом зниження ціни відбудеться 15 січня 2016 
року о 13.00 на Придніпровській товарній біржі за адресою: 
м. дніпропетровськ, набережна в. і. леніна, 15а, тел.: (0562) 
35-77-11, 35-77-45.

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

Харківська область
інформація  

про повторний продаж на аукціоні  
об’єкта державної власності 

Назва об’єкта: нежитлова будівля (колишнє телеательє) загальною 
площею 192,3 м2 (разом із земельною ділянкою), що не увійшла до 
статутного капіталу єдиного майнового комплексу державного підпри-
ємства побутового обслуговування населення Лозівського технічного 
центру «Берізка». 

Балансоутримувач: відсутній.
Адреса об’єкта: Харківська обл., Кегичівський р-н, смт Кегичівка, 

вул. Миру, 27. 
Відомості про об’єкт: нежитлова будівля (літ. А-І) загальною площею 

192,3 м2, фундамент монолітний, стіни цегляні, покрівля шиферна, пе-
рекриття дерев’яні, підлога дерев’яна, рік побудови – 1970. 

Відомості про земельну ділянку: загальна площа земельної ді-
лянки – 0,0518 га, категорія земель – землі житлової та громадської 
забудови, цільове використання – для будівництва та обслугову-
вання інших будівель громадської забудови. Кадастровий номер 
6323155100:02:006:0010. 

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 
278 207,00 грн, у т. ч. вартість земельної ділянки – 33 850,00 грн, ПДВ 
– 55 641,40 грн.

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 
333 848,40 грн. 

Умови продажу об’єкта: 
1. Здійснити державну реєстрацію права власності на нерухоме 

майно, яке входить до складу об’єкта приватизації, у тому числі дер-
жавну реєстрацію права власності на земельну ділянку, у встановле-
ному законом порядку. 

2. Використовувати земельну ділянку відповідно до цільового при-
значення згідно з Земельним кодексом України. 

На виконання п. 3 розпорядження Кабінету Міністрів Украї ни від 
9 червня 2011 р. № 589-р «Про схвалення Концепції створення Націо-
нальної системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади» 
з метою опера тивного реагування на пропозиції та заува ження грома-
дян 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 за-
явників та надається інформація щодо структурного підрозділу Фонду, 
до компетенції якого належить питання заявника.

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

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)
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16 грудня 2015 року № 63 (912)

івано-франківська область
інформація 

рв фдму по івано-франківській області про оголошення 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть 
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
� 1. Приміщення загальною площею 77,2 м2 на першому по-

версі будівлі інституту природничих наук, що перебуває на балан-
сі Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, за 
адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 201б.

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

об’єкта оренди для укладення договору оренди.
� 2. Частина приміщення горища загальною площею 20,0 м2 у 

будівлі гуртожитку № 7, що перебуває на балансі Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і газу, за адресою: 
м. Івано-Франківськ, вул. Набережна ім. В. Стефаника, 30.

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

об’єкта оренди для укладення договору оренди.
� 3. Частина приміщення загальною площею 71,96 м2 пер-

шого поверху адміністративної будівлі, що перебуває на балансі 
Аварійно-рятувального загону спеціального призначення управління 
ДСУНС в Івано-Франківській області, за адресою: м. Івано-Франківськ, 
вул. Б. Хмельницького, 92в.

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

об’єкта оренди для продовження договору оренди.
� 4. гідротехнічні споруди 25 ставків та 2 водоподавальних 

каналів загальною площею 62,5 га, що перебувають на балансі 
Державного підприємства «Укрриба», за адресою: Івано-Франківська 
обл., на території Міжрічанської, Гузіївської сільських рад, Болехівської 
міської ради та м. Болехів.

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

об’єкта оренди для укладення договору оренди.
� 5. Частина приміщення на 5-му поверсі в гуртожитку № 1 

загальною площею 4,0 м2, що перебуває на балансі Державного 
вищого навчального закладу «Івано-Франківський національний ме-
дичний університет», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Тролей- 
бусна, 10.

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

об’єкта оренди для укладення договору оренди.
� 6. Частина приміщення на 4-му з половиною поверсі в гур-

тожитку № 3 загальною площею 2,0 м2, що перебуває на балансі 
Державного вищого навчального закладу «Івано-Франківський націо-
нальний медичний університет», за адресою: м. Івано-Франківськ, 
вул. Мазепи, 171.

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

об’єкта оренди для укладення договору оренди.
� 7. Частина приміщення на 2-му поверсі в гуртожитку № 4 

загальною площею 2,0 м2, що перебуває на балансі Державного 
вищого навчального закладу «Івано-Франківський національний ме-
дичний університет», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Півден-
ний Бульвар, 32.

Запланована дата оцінки: 30.11.2015.

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оренди для укладення договору оренди.

Претенденти подають до регіонального відділення конкурсну доку-
ментацію. Конкурсна документація подається у запечатаному конверті 
з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. Перелік під-
твердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії: 

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

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

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

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

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

кіровоградська область
IнформацIя 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
� 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення фойє площею 

7,36 м2 на першому поверсі навчального корпусу. Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: м. Кіровоград, пл. Дружби Народів, 2. Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
для розрахунку розміру орендної плати при укладенні договору оренди. 
Балансоутримувач: державний вищий навчальний заклад «Кіровоград-
ський будівельний коледж».

Орієнтовна дата оцінки – 31.12.2015.
Площа земельної ділянки: 13,36 м2.
Місце розташування земельної ділянки: м. Кіровоград, пл. Друж-

би Народів, 2.
� 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові напівпідвальні приміщен-

ня площею 98,7 м2 в учбовому корпусі. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Діброви, 85. Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
для розрахунку розміру орендної плати при продовженні договору 

оренди. Балансоутримувач: Олександрійський технікум Білоцерків-
ського національного аграрного університету.

Орієнтовна дата оцінки – 31.12.2015.
Площа земельної ділянки: дані уточнюються.
Місце розташування земельної ділянки: м. Олександрія, вул. Ді-

брови, 85.
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), про-

нумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної ді-
яльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.

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

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

Претенденти на участь у конкурсі подають до РВ ФДМУ по Кірово-
градській області конкурсну документацію, яка складається з конкурс-
ної пропозиції та підтвердних документів. До підтвердних документів 
належать: 

заява про участь у конкурсі за встановленою формою відповідно 
до Положення; копія установчого документа претендента; копії ква-
ліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і 
яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцін-
ку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено 
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту 
про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а також копії 
кваліфікаційних документів оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта оці-
ночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна 
України; інформація про претендента (документ, який містить відомості 
про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особисто-
го досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та 
додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі 
подібного майна, тощо); опис підтвердних документів; один конверт із 
зазначенням адреси учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон-
верті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції 
витрат, пов’язаних з виконанням робіт; строк виконання робіт – не біль-
ше 5 днів після отримання у повному обсязі необхідної документації та 
інформації про об’єкт оцінки.

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

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті з 
описом підтвердних документів, що містяться у конверті. На конверті 
слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяль-
ності».

Конкурсну документацію слід подавати до РВ ФДМУ по Кіровоград-
ській області за адресою: м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 800 до 
16.00 25 грудня 2015 р. включно.

конкурс відбудеться 31 грудня 2015 р. о 8.00 у рв фдму 
по кіровоградській області за адресою: 25009, м. кіровоград, 
вул. глинки, 2, кімн. 708. телефон для довідок (0522) 33-23-38.

конкурСи з віДбору розробників Документації із землеуСтрою

конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

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

оприлюДнення проекту регуляторного акта та віДСтеження регуляторного впливу
Звіт 

про результати повторного відстеження результативності дії 
наказу фонду державного майна україни від 29 вересня  
2014 року № 2345 «Про внесення змін до нормативно-

правового акта», зареєстрованого в міністерстві юстиції 
україни 20 жовтня 2014 року за № 1296/26073

вид та назва регуляторного акта, результативність якого від-
стежується.

Наказ Фонду державного майна України від 29 вересня 2014 року 
№ 2345 «Про внесення змін до нормативно-правового акта», який за-
реєстрований в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2014 року за 
№ 1296/26073 (далі – Наказ).

назва виконавця заходів з повторного відстеження резуль-
тативності. 

Фонд державного майна України.
цілі прийняття акта.
Головною ціллю прийняття даного регуляторного акта є приве-

дення Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку 
об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви про приватизацію щодо 
об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом 
Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, за-

реєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за 
№ 400/2840 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 2 
квітня 2012 року № 437), у відповідність до Закону України від 13 травня 
2014 року № 1253-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо засвідчення вірності копій документів і виписок з них та 
справжності підпису на документах».

строк виконання заходів з відстеження.
Заходи з відстеження проводились з 01.11.2015 до 30.11.2015.
тип відстеження.
Повторне.
методи одержання результатів відстеження.
Повторне відстеження дії Наказу здійснювалося за допомогою 

статистичних даних.
дані та припущення, на основі яких здійснювалося відстежен-

ня результативності, а також способи одержання даних.
Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійсню-

валося шляхом моніторингу кількості приватизованих об’єктів держав-
ної власності груп А, Д та Ж та надходження коштів від їх приватизації.

кількісні та якісні значення показників результативності акта.
За статистичними даними за період з 01.01.2015 до 31.10.2015 

приватизовано 77 об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, про-

гноз надходження коштів від продажу цих об’єктів становить 30 468,00 
тис. грн, а саме: група А – 55 об’єктів на суму 20 138,30 тис. грн; група 
Д – 16 об’єктів на суму 7 560,00 тис. грн; група Ж – 6 об’єктів на суму 
2 769,70 тис. грн.

Якісним показником результативності Наказу є приведення По-
рядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, та заяви про приватизацію щодо об’єктів 
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду 
державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 
(у редакції наказу Фонду державного майна України від 02 квітня 2012 
року № 437), у відповідність до чинного законодавства. 

оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей.

На підставі отриманих показників повторного відстеження резуль-
тативності дії Наказу можна зробити висновок про доцільність його 
прийняття та досягнення визначених цілей.

Звіт про повторне відстеження результативності Наказу підготов-
лено Управлінням приватизації об’єктів груп А, Д та Ж Департаменту 
конкурентних продажів об’єктів приватизації Фонду державного майна 
України (01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, тел. 200-33-13).

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

проДаж об’єктів групи ж
3. Надавати РВ ФДМУ по Харківській області необхідні матеріа-

ли, відомості, документи тощо про виконання умов договору купівлі-
продажу та не перешкоджати у здійсненні контролю за виконанням 
умов договору купівлі-продажу.

4. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта 
приватизації до моменту зняття з контролю договору купівлі-продажу 
можливі тільки після повної сплати за об’єкт приватизації за погоджен-
ням з РВ ФДМУ по Харківській області.

Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими кош-
тами.

Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час 
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться РВ ФДМУ по 
Харківській області на р/р № 37186501900001 в ГУДКСУ у Харківській 
області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 23148337, одержувач коштів – 
РВ ФДМУ по Харківській області. 

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
Харківська область

Їдальня, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Ананьїв-
ське» (ліквідовано) за адресою: Харківська обл., Краснокутський р-н,               
с-ще Кам’яно-Хутірське, вул. Богдана Хмельницького, 21. Приватизо-
вано фізичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні, за 
14 040,00 грн., у т. ч. ПДВ – 2 340,00 грн. 

Грошові кошти в розмірі 33 384,84 грн, що становить10 % від по-
чаткової ціни об’єкта приватизації, перераховуються РВ ФДМУ по 
Харківській області на р/р № 37317000140001 в ГУДКСУ у Харківській 
області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 23148337, одержувач коштів – 
РВ ФДМУ по Харківській області. 

Служба з організації та проведення аукціону: РВ ФДМУ по Харків-
ській області, адреса: м. Харків, вул. Гуданова, 18, кімн. 404. Заяви 
за встановленою органом приватизації формою від юридичних та фі-
зичних осіб приймаються за вказаною адресою, телефон для довідок 
(057) 705-18-62.

аукціон буде проведено 15 січня 2016 року об 11.00 у при-
міщенні рв фдму по Харківській області за адресою: м. Харків, 
вул. гуданова, 18. 

Останній день приймання заяв – 11 січня 2016 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.

терноПільська область
інформація  

рв фдму по тернопільській області про оголошення  
конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою

1. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення докумен-
тації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із 
земельною ділянкою державної власності, на якій він розташований, 
а саме: встановлення або відновлення меж земельної ділянки; пого-
дження меж земельної ділянки з суміжними власниками та землеко-
ристувачами; закріплення меж земельної ділянки в натурі (на місце-
вості) межовими знаками встановленого зразка; проведення робіт 
з реєстрації земельної ділянки у державному земельному кадастрі, 
присвоєння кадастрового номера та внесення відомостей до націо-
нальної кадастрової системи, у тому числі перевірка файла обміну 
даними про результати робіт із землеустрою в електронному вигляді 
(обмінного файла); погодження та затвердження документації із зем-
леустрою у встановленому порядку; отримання позитивного висно-
вку державної експертизи документації із землеустрою; підготовка 
інших матеріалів та документів, необхідних для продажу земельної  
ділянки. 

2. Дані про об’єкт землеустрою: земельна ділянка, на якій роз-
ташований об’єкт державної власності групи а – окреме індиві-
дуально визначене майно – адмінбудинок загальною площею 
744,4 м2 за адресою: вул. Глибока, 19, м. Тернопіль, що перебуває на 
балансі ТОВ «Тернопільавтотранс 16100» (код за ЄДРПОУ 03118908). 
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 
24.11.2015 № 1780 «Про включення до переліку об’єктів державної 
власності групи А, що підлягають приватизації». 

3. розмір земельної ділянки – 0,0488 га. 

4. Перелік документів, які необхідно отримати в результаті прове-
дення робіт із землеустрою: відповідна документація із землеустрою, 
погоджена та затверджена у встановленому порядку; позитивний ви-
сновок державної експертизи документації із землеустрою; витяг з 
Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового но-
мера земельній ділянці; документ, що підтверджує встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межо вими 
знаками. 

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ 
по Тернопільській області конкурсну документацію в запечатаному 
конверті, на якому крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На 
конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням на-
зви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися 
підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з 
конкурсною пропозицією. До підтвердних документів, які подаються 
на розгляд конкурсної комісії, належать: 

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із земле-
устрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір 
виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 
29.09.2011 № 1420 зі змінами); копія документа, що засвідчує реєстра-
цію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників по-
датків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків 
та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби 
і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та 
довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для 
претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують 
відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законо-
давством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація 
претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання 

на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид доку-
ментації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, пере-
лік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і 
матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; 
копія спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з 
державною таємницею, або відповідних допусків до державної таєм-
ниці (за необхідності); згода на обробку персональних даних (додаток 4 
до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, 
затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 із змінами) – для 
фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з від-
бору виконавців робіт із землеустрою.

Конкурсна пропозиція подається у запечатаному конверті і має 
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт із землеустрою з 
урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних 
з виконанням робіт із землеустрою, а також строку виконаних робіт, 
зазначеного у календарних днях. 

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів 
або несвоєчасності їх подання претендент до участі в конкурсі не до-
пускається, про що його письмово повідомляє голова конкурсної комісії 
із зазначенням підстав відмови. 

Конкурсна документація подається до сектору організаційно-
документального забезпечення та адміністративно-господарської 
роботи РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: вул. Танцо-
рова, 11, м. Тернопіль.

Останній день приймання заяв на участь у конкурсі – 13 січня 2015 
року (включно) до 17.15.

конкурс відбудеться 20 січня 2015 року об 11.00 у рв фдму 
по тернопільській області за адресою: вул. танцорова, 11, 
м. тернопіль.

Телефон для довідок (0352) 25-04-87.
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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.

Херсонська область
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки державного майна
� 1. Об’єкт оцінки: нежитлові приміщення площею 48,6 м2 на пер-

шому поверсі адміністративної будівлі (реєстровий № 38481146. 
1.нЧиЮцл1129) за адресою: м. Херсон, вул. К. Маркса, 96, що пе-
ребувають на балансі ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр 
Держсанепідслужби України». Мета проведення незалежної оцінки 
– визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при 
укладенні договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.12.2015.
� 2. Об’єкт оцінки: частина вестибуля площею 8,0 м2 на пер-

шому поверсі адміністративної будівлі Херсонського поштамту 
– центру поштового зв’язку № 1, що перебуває на балансі Херсон-
ської дирекції УДППЗ «Укрпошта» (реєстровий № 21560045.2200.ААА-
ЖЕИ910), за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 41. Мета проведен-
ня незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку 
орендної плати при укладенні договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.12.2015.
� 3. Об’єкт оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загальною 

площею 49,1 м2 на першому поверсі будівлі цос № 1 цПЗ № 2, 
що перебувають на балансі Херсонської дирекції УДППЗ «Укрпошта», 
за адресою: Херсонська обл., м. Берислав, вул. 1 Травня, 197. Мета 
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для роз-
рахунку орендної плати при продовженні договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.12.2015.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумеро-

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

Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію 
в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ 
від 29.08.2011 № 1270 «Про затвердження Положення про конкурсний 
відбір суб’єктів оціночної діяльності», зареєстрований в 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 кон-
верті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуля-
ції 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 
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допуска-
ється.

конкурс відбудеться в рв фдму по Херсонській області за 
адресою: м. Херсон, просп. ушакова, 47, кімн. 236 о 9.00 через 
14 днів після опублікування цієї інформації, телефон для довідок 
(0552) 22-44-44.

Черкаська область
інформація 

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

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

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

№  
з/п Назва об’єкта оцінки Площа, 

м2
Адреса об’єкта 

оцінки
Балансоутри-

мувач
Дата 

оцінки
1 Частина нежитлового приміщення на 

першому цокольному поверсі адміні-
стративного приміщення

57,4 просп. Хіміків, 
50, м. Черкаси

ЧДЖПП «Жит-
лосервіс»

30.11.15

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

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Площа, 

м2
Адреса об’єкта 

оцінки Балансоутримувач Дата 
оцінки

1 Маневровий майданчик 
для початкового практич-
ного водіння автомобіля

3 800,0 вул. Шевченка, 
33, м. Золото-
ноша, Черкась-
ка обл.

Державний навчальний за-
клад «Золотоніський про-
фесійний ліцей»

31.12.15

2 Частина вестибуля на 
першому поверсі чотири-
поверхової будівлі

2,0 вул. В. Чор-
новола, 164, 
м. Черкаси

Державний вищий на-
вчальний заклад «Універ-
ситет банківської справи»

31.12.15

3 Частина приміщення 
вестибуля навчального 
корпусу № 1

2,0 бульв. Шевчен-
ка, 81, м. Чер-
каси

Черкаський національний 
університет імені Богдана 
Хмельницького

31.12.15

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

діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270, до-
кументація подається претендентом в запечатаному конверті з описом 
підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті потрібно 
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності». 
До підтвердних документів належать: 

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
за встановленою формою (додаток 2 до Положення); копія установчого 
документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, 
які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведен-
ня оцінки та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову 
оцінку земельної ділянки); письмові згоди оцінювачів, яких буде до-
датково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна 
(експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту 
про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки), за-
вірені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних до-
кументів оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, 
виданого претенденту Фондом державного майна України; інформація 
про претендента (документ, який містить відомості про претендента 
щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи 
оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково за-
лучаються ним, з незалежної оцінки майна, у т. ч. 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 терміну виконання 
робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про 
проведення конкурсу.

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

Останній день подання заяв – 25 грудня 2015 року.
конкурс відбудеться 31 грудня 2015 року о 10.00 у рв фдму 

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

Запланована дата оцінки: 31.12.2015.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –  

3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі до-

кументи: 
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно 

до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270, зареєстровано-
го в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за №1096/19834); копію 
установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів 
оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено пре-
тендентом 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 май-
на, завірені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних 
документів оцінювачів; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, 
виданого претенденту ФДМУ; інформацію про претендента (документ, 
який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, 
кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють 
у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної 
оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо); один конверт із за-
значенням адреси учасника конкурсу.

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

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

Конкурсну документацію слід подавати до відділу персоналу та 
адміністративно-господарської роботи РВ ФДМУ по Полтавській об-
ласті за адресою: м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, кімн. 401 до 30.12.2015 
включно.

Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оці-
ночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 
№ 1270, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 
за № 1096/19834, конкурс відбудеться 06.01.2016 о 10.00 у рв 
фдму по Полтавській області за адресою: 36014, м. Полтава, 
вул. леніна, 1/23, 4-й поверх, кімн. 404. телефон для довідок 
(05322) 2-89-58.

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: частина площадки з асфальтним по-

криттям площею 200,0 м2, що перебуває на балансі Тернопільсько-
го обласного управління водних ресурсів. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль. Мета проведення незалеж-
ної 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 

– 4 533,00 грн.
Дата оцінки – 31.12.2015.
� 2. Назва об’єкта оцінки: частина площадки з асфальтним по-

криттям площею 500,0 м2, що перебуває на балансі Тернопільського 
обласного управління водних ресурсів за адресою: вул. Текстильна, 
30а, м. Тернопіль. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Текстильна, 
30а, 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 

– 11 333,00 грн.
Дата оцінки – 31.12.2015.
� 3. Назва об’єкта оцінки: напівпідвальне приміщення (поз. 

1-11) будинку під літ. а пам’ятки архітектури місцевого значення 
(охоронний № 2133-м) загальною площею 23,9 м2 (у т. ч. 2,0 м2 
– частка площ спільного користування), що перебуває на балан-
сі Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного 
заповідника. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Чорновола, 1б, 
м. Кременець, Тернопільська обл. Мета проведення незалежної оцін-
ки: визначення ринкової вартості майна з метою подальшого розра-
хунку орендної плати.

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

– 17 359,78 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 май-
на України; інформацію про претендента (документ, який має містити 
відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та 
особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному 
складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у 
тому числі подібного майна, тощо).

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

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

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

яльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної ді-
яльності, 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 зе-
мельних ділянок та майнових прав на них»; які мають відповідну ква-
ліфікацію стосовно оцінки об’єкта оцінки, що має підтверджуватися 
чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами 
про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відпо-
відно до Порядку ведення 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 складі яких працюють оцінювачі, які будуть залу-
чені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцін-
ку 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».

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: нежитлове приміщення площею 
15,7 м2 на 5-му поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 71. Балансоутримувач: ДП ДІПМ 
«Містопроект». 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. Генерала 
Чупринки, 71.

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

� 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення 
(№ 9-1) площею 17,7 м2 на першому поверсі триповерхової бу-
дівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Пустомити, 
вул. Заводська, 10. Балансоутримувач: Головне управління статистики 
у Львівській області. Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовжен-
ня договору оренди.

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

Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Пусто-
мити, вул. Заводська, 10.

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

� 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення магазину за-
гальною площею 70,6 м2 в одноповерховій будівлі (літ. «а-1»). 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Сколівський р-н, 
с. Головецько, вул. Лазівська, 4. Балансоутримувач: ДП «Славське лі-
сове господарство». 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: Львівська обл., Сколівський 
р-н, с. Головецько, вул. Лазівська, 4.

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

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

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

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

підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів 
та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, ви-
даними відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оціню-
вачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду 
державного майна України від 10.06.2013 № 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 буде залучено суб’єктом оціночної діяльності до виконання 
робіт з оцінки майна.

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

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

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному 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.

Полтавська область
інформація 

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

залучені до проведення незалежної оцінки  
майна з визначенням ринкової вартості

� 1. Назва об’єкта: нежитлове приміщення на 2-му поверсі 
гуртожитку № 1 площею 31,27 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. 
Г. Сковороди, 1/3, м. Полтава. Балансоутримувач: Полтавська дер-
жавна аграрна академія. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з 
метою укладення договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.12.2015.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –  

3 календарних дні для доопрацювання звіту).
� 2. Назва об’єкта: нежитлове складське приміщення площею 

36,0 м2 та асфальтована площадка площею 50,0 м2. Місцезна-
ходження об’єкта: вул. Цілиноградська, 8, м. Кременчук, Полтавська 
область. Балансоутримувач: Кременчуцьке міжрайонне управління 
водного господарства. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з 
метою укладення договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.12.2015.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –  

3 календарних дні для доопрацювання звіту).
� 3. Назва об’єкта: частина асфальтового майданчика площею 

20,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Г. Сковороди, 1/3, м. Полта-
ва. Балансоутримувач: Полтавська державна аграрна академія. Мета 
оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії дого-
вору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.12.2015.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –  

3 календарних дні для доопрацювання звіту).
� 4. Назва об’єкта: нежитлове приміщення гуртожитку загаль-

ною площею 92,5 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Г. Сковороди, 
1/3, м. Полтава. Балансоутримувач: Полтавська державна аграрна 
академія. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продо-
вження дії договору оренди.
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Чернігівська область
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Площа, 

м2 Балансоутримувач Місцезнаходження 
об’єкта

Дата 
оцінки

1 Частина нежитлового 
приміщення на 8-му по-
версі восьмиповерхово-
го блоку адмінбудівлі

19,5 Чернігівський філіал 
Державного підприємства 
«Державний науково-
дослідний та проектно-
вишукувальний інститут 
«НДІпроектреконструкція»

м. Чернігів, просп. 
Миру, 21а

31.12.15

2 Нежитлові приміщення 
на 1-му поверсі будівлі 
гуртожитку № 2

14,56 Прилуцький агротехніч-
ний коледж

Чернігівська 
обл., м. Прилуки, 
вул. Садова, 60

31.12.15

3 Нежитлові приміщення 
на 1-му поверсі будівлі 
гуртожитку № 2

37,96 Прилуцький агротехніч-
ний коледж

Чернігівська 
обл., м. Прилуки, 
вул. Садова, 60

31.12.15

Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей 
оренди.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюва-
тися відповідно до вимог Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 
№ 1270 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 
за № 1096/19834.

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

відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцінки, що 
має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оціню-
вачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів 
та суб’єктів оціночної діяльності; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у 
проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна; переліку оцінюва-
чів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання 
звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки по-
дібного майна; письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залу-
чено суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.

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

Претендентам потрібно подати до регіонального відділення кон-
курсну документацію, яка подається в запечатаному конверті з опи-
сом підтвердних документів, що містяться в конверті. До підтвердних 
документів належать: 

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний 
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ 
від 29.08.2011 № 1270); копія установчого документа претендента; 
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному 
складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту 
про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково за-
лучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання 
звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а також 
копії кваліфікаційних документів оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта 
оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна 
України; інформація про претендента (документ, який містить відомості 
про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особисто-
го досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та 
додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі 
подібного майна, тощо).

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

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

конкурс відбудеться 6 січня 2016 року о 15.00 у рв фдму по 
Чернігівській області за адресою: м. Чернігів, просп. миру, 43.

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

м. київ
інформація 

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

� 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою погодження договору 
оренди (за заявою від сторонньої організації).

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Площа, 
м2 

Адреса об’єкта 
оцінки Балансоутримувач Орієнтовна 

дата оцінки
1 Частина даху та 

технічного поверху
21,9 (у т. ч. 
4,5 та 17,4)

м. Київ, бульв. 
Чоколівський, 13 

Національний інститут 
стратегічних досліджень

30.11.15

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

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Площа, 
м2 

Адреса об’єкта 
оцінки Балансоутримувач Орієнтовна 

дата оцінки
1 Частина клін-

керного замо-
щення території

2,0 м. Київ, 
вул. Лаврська, 9

Національний Києво-Печерський 
історико-культурний заповідник

31.12.15

2 Нежитлове 
приміщення

138,9 м. Київ, вул. Та-
расівська, 21 

Генеральна дирекція з обслугову-
вання іноземних представництв

31.12.15

3 Частина не-
житлового при-
міщення

4,0 м. Київ, вул. 
Солом’ян- 
ська, 20б

Київська державна академія 
водного транспорту ім. Гетьмана 
Конашевича-Сагайдачного

31.12.15

4 Частина не-
житлового при-
міщення

4,0 м. Київ, вул. 
Солом’ян-
ська, 20

Київська державна академія 
водного транспорту ім. Гетьмана 
Конашевича-Сагайдачного

31.12.15

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

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Площа, 
м2 

Адреса об’єкта 
оцінки Балансоутримувач Дата 

оцінки
1 Частина нежитло-

вого приміщення
11,9 м. Київ, просп. Пові-

трофлотський, 94
ДП «Завод 410 цивільної 
авіації»

31.01.16

2 Нежитлове при-
міщення

29,1 м. Київ, просп. Пові-
трофлотський, 94

ДП «Завод 410 цивільної 
авіації»

31.01.16

3 Частина нежитло-
вого приміщення

4,0 м. Київ, с. Пирогів Національний музей народної 
архітектури та побуту України

31.12.15

4 Нежитлове при-
міщення

1 193,4 м. Київ, вул. Гармат-
на, 51а

Національний авіаційний уні-
верситет

31.01.16

5 Нежитлове при-
міщення

95,0 м. Київ, вул. Ніжин-
ська, 29д

Національний авіаційний уні-
верситет

31.12.15

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

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

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон-
верті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кальку-

ляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання 
робіт, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

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

конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На 
конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, який відбудеться 15 січня 2016 р.».

конкурс відбудеться 15 січня 2016 р. об 11.00 у рв фдму по 
м. києву за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для до-
відок 281-00-32.

Документи приймаються до 12.30 11 січня 2016 р. за адресою: 
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок 281-00-32.

ПіДСУМКИ
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяль-

ності, проведеного 07.12.2015, переможцем конкурсу щодо ви-
значення ринкової вартості об’єкта оренди – частини нежитлового 
приміщення площею 2,0 м2 в адміністративній будівлі за адресою: 
м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, що обліковується на балансі Фонду 
державного майна України, з метою укладення договору оренди 
визнано ПП «Юреол».

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 12.11.2015
Найменування об’єкта оцінки: лазня-сауна з прибудовою, що пе-

ребувала на балансі КСП «Зірка» (ліквідовано ухвалою господарського 
суду Донецької області від 10.04.2007 по справі № 12/58Б). Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Зеле-
на, 33. Конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору 
з єдиним учасником конкурсу – ФОП Гапотченко А. М. 

Найменування об’єкта оцінки: колишнє сховище цивільної оборони 
(інв. № 19459) загальною площею 317,0 м2; кінопроектор (інв. № 507); 
радіостанція Р 108 (інв. № 520); трансформатор зварювальний 40142 
(інв. № 519), що обліковується на балансі ПАТ «Слов’янський машино-
будівний завод». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 84112, Донецька 
обл., м. Слов’янськ, вул. Чубаря, 65. Переможець конкурсу – ФОП 
Власенко О. В.

Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення за-
гальною площею 119,8 м2 першого поверху навчального корпусу № 1, 
що перебувають на балансі Маріупольського державного університету. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, просп. 
Будівельників, 129а. Переможець конкурсу – ФОП Острик Т. В.

Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення 
площею 59,67 м2 з ґанком першого поверху навчальних корпусів № 3-4, 
що перебуває на балансі Маріупольського державного університе-
ту. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, 
вул. Матросова, 5. Переможець конкурсу – ФОП Острик Т. В.

Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення 
площею 2,0 м2 технічного поверху гуртожитку № 3 (реєстровий но-
мер 02125183.1.РЛФФИУ022), що перебуває на балансі Державно-
го вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогіч-
ний університет». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., 
м. Слов’янськ, вул. Генерала Батюка, 17. Переможець конкурсу – ФОП 
Гундарева А. О.

інформація 
рв фдму по Закарпатській області про підсумки конкурсу  

з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення  
незалежної оцінки майна, що відбувся 12.11.2015

Для проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності: 
вбудованих приміщень поз. 16, 17 першого поверху загальною пло-
щею 61,9 м2 будівлі літ. Б, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська 
обл., м. Ужгород, вул. Волошина, 54, переможцем конкурсу визнано 
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Лендєл Л. І.;

вбудованих приміщень загальною площею 213,0 м2 першого по-
верху адміністративної будівлі, місцезнаходження об’єкта: Закарпат-
ська обл., м. Тячів, вул. Жовтнева, 2, переможцем конкурсу визнано 
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шастун С. Г.;

вбудованого нежитлового приміщення (поз. ХХІІІ) площею 34,1 м2 
підвального поверху будівлі (літ. А) гуртожитку № 2, місцезнаходжен-
ня об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, Студентська набережна, 
4, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП 
«Бізнес-Експерт»; 

вбудованого приміщення, поз. 1-34 загальною площею 13,0 м2 
першого поверху будівлі їдальні літ. В11, місцезнаходження об’єкта: 
Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт Солотвине, вул. Терека, 42, 
переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ 
«Ріалті-О».

інформація 
рв фдму по Закарпатській області про підсумки конкурсу 

з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки майна

Конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки об’єкта приватизації: нерухомого майна – гаража, 
літ. Б, площею 31,4 м2; нежилих приміщень загальною площею 178,7 м2 
(літ. З, Д, Е, Е’) а саме: нежиле приміщення І площею 26,6 м2 (літ. З, Д, 
Е, Е’), нежиле приміщення ІІ площею 84,9 м2 (літ. З, Д, Е, Е’), нежиле 
приміщення ІІІ площею 56,5 м2 (літ. З, Д, Е, Е’), нежиле приміщення ІV 
площею 10,7 м2 (літ. З, Д, Е, Е’) разом із земельною ділянкою за адре-
сою: 69063, м. Запоріжжя, просп. Леніна, 52, вважати таким, що не від-
бувся у зв’язку з ненаданням суб’єктами оціночної діяльності жодної 
заяви для участі в ньому.

інформація 
рв фдму по Запорізькій області про підсумки  

конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  
що відбувся 12.11.2015

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

ФОП Станкевич К. Ю. на виконання робіт з оцінки з метою визна-
чення розміру збитків, нанесених державі, від знищення (псування) 
державного майна – ангара, інвентарний номер 10312426, реєстровий 
номер 33431745.8.АААДГЖ350, площею 492,0 м2, ангара, інвентарний 
номер 10312373, реєстровий номер 33431745.8.АААДГЖ349, площею 
492,0 м2, що перебувають на балансі державного підприємства «За-
порізьке лісомисливське господарство». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Запоріжжя, Оріхівське шосе, 17;

ПП «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки з метою визначення 
розміру збитків, нанесених державі, від знищення (псування) держав-
ного майна – цілісного майновий комплексу – бази відпочинку «Аль-
батрос». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. При-
морськ, вул. Курортна, 37.

інформація 
рв фдму по луганській області про підсумки конкурсу  

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

що відбувся 17.11.2015
Нежитлові вбудовані приміщення гаража (інв. № 103030007, реє-

стровий № 781/4; інв. № 103030008, реєстровий № 781/4) загальною 
площею 33,5 м2 за адресою: Луганська обл., м. Кремінна, вул. Совєт-
ська, 1б. Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М. 

інформація 
рв фдму по рівненській області про підсумки  

конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  
що відбувся 16.11.2015

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлових приміщень за-
гальною площею 49,4 м2 на цокольному поверсі будівлі за адресою: 
Рівненська обл., м. Корець, вул. Київська, 107б (балансоутримувач – 
ПП «Плас-транс») визнано ПП «Експертбудсервіс».

інформація 
рв фдму по сумській області про підсумки конкурсу  

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

приватизації, що відбувся 19.11.2015
Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 290,8 м2, що 

орендуються ФОП Максименком О. Д., обліковуються на балансі ВАТ 
«АК «Свема» та розташовані за адресою: м. Шостка, вул. Горького, 4. 
Конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору з учас-
ником конкурсу – СПД ФОП Мелашенко М. В., м. Шостка.

інформація 
рв фдму по тернопільській області про підсумки  
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  

що відбувся 17.11.2015
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 

проведення незалежної оцінки об’єкта: нежитлового приміщення (кана-
лізаційної насосної станції) площею 22,3 м2 , що перебуває на балансі 
Кременецького лісотехнічного коледжу, за адресою: вул. Молодіжна,1, 
с. Білокриниця, Кременецький р-н, Тернопільська обл. визнано ТОВ 
фірму «Гудвіл».

інформація 
рв фдму по Харківській області про підсумки  

конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
що відбувся 10.11.2015 

№ 
з/п

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

контактний телефон) 
Дата оцінки

Пере-
можець 
конкурсу

1 Частина коридору № 48 на першому поверсі 2-поверхового  
адміністративного будинку загальною площею 5,0 м2 за адресою: 
Харківська обл., м. Красноград, вул. Лермонтова, 84, що перебу-
ває на балансі Красноградського РВ ГУМВС України в Харківській 
області, 08675938, тел. (057) 447-82-91 

На дату 
підписання 

наказу

ТОВ «Кон-
станта»

2 Нежитлове приміщення – кімн. 29 господарського корпусу в 
одноповерховій будівлі котельні з пральнею загальною площею 
77,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Пирогова, 8, що перебуває на 
балансі державного закладу охорони здоров’я «Обласна туберку-
льозна лікарня № 3», 01108194, тел. (057) 293-30-28

На дату 
підписання 

наказу

Агентство 
«Схід»

3 Частина кімн. № 15 площею 18,0 м2 та кімн. № 17 площею 5,7 м2 
(постійно), кімн. № 18 площею 70,8 м2 (погодинно: понеділок, 
вівторок, середа, четвер, п’ятниця з 10.00 до 15.00) на першому 
поверсі 5-поверхової адміністративно-учбової будівлі загальною 
площею 94,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Кооперативна, 7, що 
перебувають на балансі Харківського коледжу Державного універ-
ситету телекомунікацій, 38898340, тел. (057) 731-30-63 

На дату 
підписання 

наказу

ФОП  
Триз- 
на О. В.

4 Нежитлові приміщення – кімн. 1-2, 1-5, 1-6,1-7, 1-8 та частина 
кімн. № 1-4 на першому поверсі 3-поверхової адміністративної 
будівлі загальною площею 31,75 м2 за адресою: Харківська обл., 
смт Краснокутськ, вул. Леніна, 123, що перебувають на балансі 
Харківської дирекції УДППЗ «Укрпошта», 22721970,  
тел. (057) 712-08-57 

На дату 
підписання 

наказу

ТОВ «Кон-
станта»

5 Приміщення № 1-2 на першому поверсі 4-поверхової прибудови 
побутового призначення холодильної станції загальною площею 
26,6 м2 за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13, що перебуває 
на балансі ДП «Завод імені В. О. Малишева», 14315629, тел.: 
737-69-89, 737-28-06

На дату, 
визначену 

орендодав-
цем

ФОП 
Ачка- 
сов О. М. 

6 Одноповерхова будівля прохідної філії «Агрегатного заводу» за-
гальною площею 7,7 м2 за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13,  
що перебуває на балансі ДП «Завод імені В. О. Малишева»,  
14315629, тел.: 737-69-89, 737-28-06

На дату, 
визначену 

орендодав-
цем

ФОП 
Ачка- 
сов О. М. 

7 Приміщення на 1-му та на 3-му поверхах цегляної будівлі по-
бутових приміщень адміністративно-побутового корпусу 300С за-
гальною площею 360,2 м2 за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 
13, що перебувають на балансі ДП «Завод імені В. О. Малишева», 
14315629, тел.: 737-69-89, 737-28-06

На дату, 
визначену 

орендодав-
цем

ФОП 
Буйниць-
кий Н. В.

8 Одноповерхова будівля складу тари загальною площею 81,0 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 126, що перебуває на 
балансі ДП «Завод імені В. О. Малишева», 14315629,  
тел.: 737-69-89, 737-28-06

На дату, 
визначену 

орендодав-
цем

ФОП 
Буйниць-
кий Н. В.

9 Підвальна будівля овочесховища загальною площею 1 179,21 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 126, що перебуває на 
балансі ДП «Завод імені В. О. Малишева», 14315629,  
тел.: 737-69-89, 737-28-06

На дату, 
визначену 

орендодав-
цем

ФОП 
Буйниць-
кий М. В.

10 Частина нежитлового приміщення одноповерхової будівлі цен-
тральної прохідної загальною площею 1,0 м2 за адресою: м. Хар-
ків, вул. Плеханівська, 126, що перебуває на балансі ДП «Завод 
імені В. О. Малишева», 14315629, тел.: 737-69-89, 737-28-06

На дату, 
визначену 

орендодав-
цем

ФОП 
Буйниць-
кий М. В.

11 Приміщення одноповерхової будівлі прохідної № 4 загальною 
площею 22,8 м2 за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 126, 
що перебуває на балансі ДП «Завод імені В. О. Малишева», 
14315629, тел.: 737-69-89, 737-28-06

На дату, 
визначену 

орендодав-
цем

ФОП 
Буйниць-
кий М. В.

12 Кімната № 1-7 на першому поверсі 4-поверхової будівлі при-
будови побутового призначення до цеху 550 загальною площею 
79,9 м2 за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 126, що перебу-
ває на балансі ДП «Завод імені В. О. Малишева», 14315629,  
тел.: 737-69-89, 737-28-06

На дату, 
визначену 

орендодав-
цем

ФОП 
Буйниць-
кий М. В.

13 Кімнати № 35, 36, 39, 40, 43 на першому поверсі двоповерхової 
побутової будівлі загальною площею 62,2 м2 за адресою: м. Хар-
ків, вул. Ковтуна, 21, що перебувають на балансі ДП «Завод імені 
В. О. Малишева», 14315629, тел.: 737-69-89, 737-28-06

На дату, 
визначену 

орендодав-
цем

ФОП 
Буйниць-
кий М. В.

14 Приміщення № 26, 27 на першому поверсі двоповерхової по-
бутової будівлі загальною площею 15,2 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Ковтуна, 21, що перебувають на балансі ДП «Завод імені 
В. О. Малишева», 14315629, тел.: 737-69-89, 737-28-06

На дату, 
визначену 

орендодав-
цем

ФОП 
Буйниць-
кий М. В.

15 Приміщення одноповерхового будинку торговельного павільйону 
на торговельній площадці «Малишевський» (інв. № 000558) за-
гальною площею 7,9 м2 за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 
126, що перебуває на балансі ДП «Завод імені В. О. Малишева», 
14315629, тел.: 737-69-89, 737-28-06

На дату, 
визначену 

орендодав-
цем

ФОП 
Буйниць-
кий М. В.

16 Нежитлове приміщення – частина вестибуля на першому поверсі 
головного учбового корпусу ХНМУ загальною площею 1,0 м2 за 
адресою: м. Харків, просп. Леніна, 4, що перебуває на балансі 
Харківського національного медичного університету

На дату, 
визначену 

орендодав-
цем

ФОП Про-
коп’е-
ва І. Б.

17 Частина холу зліва від входу на першому поверсі 5-поверхової 
будівлі учбово-лабораторного корпусу ХНМУ (інв. № 102006, 
літ. за техпаспортом «А-5») загальною площею 1,5 м2 за адресою: 
м. Харків, просп. Леніна, 4, що перебуває на балансі Харківського 
національного медичного університету, 01896866, тел. 707-73-80

14.02.2016 ФОП Про-
коп’е-
ва І. Б.

18 Нежитлове приміщення – кімн. № 525 на 5-му поверсі 
5-поверхового будинку гуртожитку (інв. № 70331, літ. А-5) загаль-
ною площею 69,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 10, що 
перебуває на балансі Харківського національного університету 
радіоелектроніки, 02071197, тел. 702-10-16

21.11.2015 ФОП Про-
коп’е-
ва І. Б.

19 Частина приміщення фойє на другому поверсі триповерхового 
учбового корпусу «Б» (інв. № 102001) загальною площею 30,0 м2 
за адресою: м. Харків, просп. Леніна, 4, що перебуває на балансі 
Харківського національного медичного університету, 01896866, 
тел. 707-73-80

10.11.2015 ФОП Про-
коп’е-
ва І. Б.

20 Частина нежитлового приміщення на першому поверсі 
2-поверхової адміністративної будівлі (літ. А-2) загальною площею 
7,3 м2 за адресою: м. Харків, пров. Феєрбаха, 1/3, що перебуває 
на балансі Української державної академії залізничного транспор-
ту, 01116472 

24.10.2015 ФОП  
Дрозд 
Ю. О.

21 Нежитлове приміщення на 3-му поверсі та ділянки покрівлі 
3-поверхової будівлі адміністративно-побутового корпусу загаль-
ною площею 21,9 м2 за адресою: Харківська обл., м. Люботин, 
вул. Леніна, 98а, що перебувають на балансі Люботинської авто-
ремонтної майстерні ПЗ, тел. 741-10-26

31.12.2015 ФОП  
Дрозд 
Ю. О.

22 Нежитлове приміщення третього поверху лабораторно-
го корпусу загальною площею 5,0 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Кооперативна,7, що перебуває на балансі Харківського 
коледжу Державного університету телекомунікацій, 38898340, 
тел. 731-30-63

18.10.2015 ФОП  
Триз-
на О. В.

23 Нежитлове приміщення технічного поверху площею 7,5 м2  
та ділянка даху площею 30,0 м2 будівлі корпусу № 70 загальною 
площею 37,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 134,  
що перебувають на балансі Харківського державного авіаційного  
виробничого підприємства

25.11.2015 ФОП Про-
коп’е-
ва І. Б.

24 Нежитлове приміщення першого поверху 4-поверхової будівлі 
громадського будинку (інв. № 61436) загальною площею 39,1 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 12, що перебуває на балансі 
Харківського національного університету радіоелектроніки 

23.11.2015 ФОП  
Триз- 
на О. В.

Продовження рубрики на стор. 6
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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

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 регіонального роз-
витку, будівництва та житлово-
комунального господарства України

02497789, ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект», м. Дніпропе-
тровськ, вул. Набережна Леніна, 29, тел. (056) 745-01-12

Нежитлове вбудоване при-
міщення

№ 02497789.7.ДБЕЦРЕ869 м. Дніпропетровськ, 
вул. Набережна Лені-
на, 29

11,8 92 555,00 2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює 
проектні, проектно-вишукувальні роботи

2 Міністерство регіонального роз-
витку, будівництва та житлово-
комунального господарства України

02497789, ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект», м. Дніпропе-
тровськ, вул. Набережна Леніна, 29, тел. (056) 745-01-12

Нежитлове вбудоване при-
міщення

№ 02497789.7.ДБЕЦРЕ869 м. Дніпропетровськ, 
вул. Набережна Лені-
на, 29

13,3 103 289,00 2 роки 11 місяців Розміщення громадської організації, що не використо-
вується для підприємницької діяльності

3 Міністерство охорони здоров’я 
України

14280948, ДЗ «СМСЧ № 7 МОЗ України», м. Павлоград, 
вул. Нова, 1а, тел. (05632) 3-00-73

Частина нежитлового вбу-
дованого приміщення

Інформація відсутня м. Павлоград, вул. Нова, 
1а

3,75 15 351,00 2 роки 364 дні Розміщення благодійної організації, що не використо-
вується для підприємницької діяльності

4 Міністерство охорони здоров’я 
України

14280948, ДЗ «СМСЧ № 7 МОЗ України», м. Павлоград, 
вул. Нова, 1а, тел. (05632) 3-00-73

Частина нежитлового вбу-
дованого приміщення

Інформація відсутня м. Павлоград, вул. Нова, 
1а

15,3 66 016,00 2 роки 364 дні Розміщення благодійної організації, що не використо-
вується для підприємницької діяльності

5 Міністерство освіти і науки України 25004849, Державний вищий навчальний заклад «Дніпропе-
тровський транспортно-економічний коледж», м. Дніпропе-
тровськ, вул. Трудових Резервів, 4, тел. (056) 765-90-44

Нежитлове вбудоване при-
міщення

25004849.1.АААККД407 м. Дніпропетровськ, 
вул. Трудових Резервів, 4 

2,0 23 012,00 2 роки 11 місяців Розміщення фінансової установи (термінала) 

6 Державне космічне агентство 
України

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

Нежитлове вбудоване при-
міщення

РМЙЙМК 1427 м. Дніпропетровськ,  
вул. Д. Кедріна, 51а

21,04 206 279,00 1 рік Розміщення об’єкта торгівлі з продажу продовольчих 
товарів, крім товарів підакцизної групи

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 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».

київська область
оголоШення  

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

№  
з/п

Назва органу  
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична 

адреса, контактний телефон)

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство інфра-
структури України

ДП «Міжнародний аеропорт  
«Бориспіль»

Нежитлове приміщення № 345 на 2-му 
поверсі пасажирського термінала «D»

20572069.1435.НЛТНПД1884 Київська обл., м. Бо-
риспіль, Аеропорт

21,8 1 000 588,50 1 рік Згідно з додатком 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та 
пропорції її розподілу, орендна ставка за яким дорівнює або є більшою за 15 %

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. київ, вул. с. Петлюри, 15, рв фдму по київ ській області. 
У разі надходження двох або 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 кому-
нального майна».

До уваги оцінювачів

департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-32-42

фонд державного майна україни

накаЗ

                                     09.12.2015    м. Київ   № 1884

Про зупинення дії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів
Відповідно до частини третьої статті 14 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну 

оціночну діяльність в Україні», якою передбачено обов’язкове підвищення кваліфікації оцінювачами за від-
повідними напрямами оцінки майна не рідше одного разу на два роки, НАКАЗУЮ: 

1. Зупинити дію кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, які не виконали вимоги Закону України «Про оцінку 
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (перелік додається).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити інформу-
вання громадськості щодо змісту цього наказу шляхом опублікування його в «Державному інформаційному 
бюлетені про приватизацію», додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті 
«Відомості приватизації» та на веб-сайті Фонду державного майна України в Інтернеті.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових 
прав та професійної оціночної діяльності.

 Заступник голови фонду  н. лебідь

Додаток до наказу від 09.12.2015 № 1884 

кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких зупинено

№  
з/п Прізвище, ім’я та по батькові

Свiдоцтво про реєст рацію  
у Державному реєстрі Кваліфікаційний документ оцінювача

Регіон
номер дата видачі номер дата видачі навчальний  

заклад

 1  Близнюкова Ірина Олександрівна  6794  19-08-2008 
 МФ № 665  29-11-2003  УКШ  м. Київ 
 ЦМК № 235  26-11-2005  УКШ  м. Київ 

2  Бондар Наталія Олегівна  9061  15-02-2012  МФ № 8039  12-11-2011  Придн. ДАБтА  м. Дніпропетровськ 
3  Булат Лариса Анатоліївна  6907  14-10-2008  МФ № 5470  24-11-2007  УКШ  м. Кіровоград 
4  Бусленко Олег Анатолійович  11521  15-11-2013  ЦМК № 226  12-11-2005  МІБ  м. Київ 
5  Васильченко Ірина Миколаївна  1064  09-02-2004  ОЗ № 100  06-12-2003  ХЦНТЕІ  Луганська обл. 
6  Вовк Вікторія Сергіївна  11819  05-12-2013  МФ № 5499  08-12-2007  РУЦ  м. Харків 

7  Головатюк Тетяна Михайлівна  4279  30-12-2005  МФ № 3895  05-11-2005  Інст. експ. 
 та упр. власн.  м. Хмельницький 

8  Гончаренко Катерина Юріївна  11929  26-12-2013  МФ № 8247  30-11-2013  ХЦНТЕІ  м. Харків 
9  Горбатюк Людмила Володимирівна  989  26-01-2004  МФ № 728  22-11-2003  ККН  м. Одеса 

10  Горелік Лідія Павлівна  8190  13-04-2010  МФ № 7231  05-12-2009  Далекс- 
 експерт  АРК 

11  Данченко Євген Костянтинович  4792  28-07-2006  МФ № 3939  12-11-2005  МІБ  м. Луганськ 

12  Дімов Петро Іванович  4254  21-12-2005  МФ № 3898  05-11-2005  Інст. експ.
 та упр. власн.  Одеська обл. 

13  Дмитрієва Ірина Геннадіївна  11921  26-12-2013  МФ № 7233  05-12-2009  ІКЦ УТО  м. Київ 
14  Добрун Денис Анатолійович  10764  25-09-2013  МФ № 3941  12-11-2005  МІБ  м. Запоріжжя 
15  Дорошева Ксенія Сергіївна  11885  24-12-2013  МФ № 8248  30-11-2013  ХЦНТЕІ  м. Харків 

16  Дронь Володимир Володимирович  256  28-01-2014  МФ № 8249  30-11-2013  Далекс- 
 експерт  м. Сімферополь 

17  Дронь Євгенія Миколаївна  6226  28-01-2008  МФ № 5477  24-11-2007  Далекс- 
 експерт  м. Сімферополь 

18  Єрьомичев Руслан Володимирович  8508  19-11-2010  МФ № 5505  08-12-2007  МІБ  Донецька обл. 
19  Жеребицький Віталій Олександрович  6116  25-12-2007  МФ № 5478  24-11-2007  ІКЦ УТО  м. Донецьк 
20  Жинжикова Олена В'ячеславівна  6593  09-06-2008  МФ № 5506  08-12-2007  ХЦНТЕІ  м. Харків 
21  Зозуля Ігор Іванович  9101  02-03-2012  МФ № 8041  12-11-2011  УКШ  м. Дніпропетровськ 
22  Зозуляк Мирослав Петрович  5485  14-05-2007  МФ 744  06-12-2003  ХЦНТЕІ  Харківська обл. 
23  Ільїна Марія Олександрівна  4255  21-12-2005  МФ № 3943  12-11-2005  МІБ  м. Київ 
24  Карасьов Сергій Борисович  4042  19-11-2002  576  04-12-2001  Мін’юст  м. Черкаси 

25  Киршньов Олексій Анатолійович  8733  31-05-2011  МФ № 7200  21-11-2009  Інст. експ. 
 та упр. власн.  м. Одеса 

26  Ковальова Світлана Вікторівна  4222  12-12-2005  МФ № 3946  12-11-2005  МІБ  м. Одеса 
27  Ковальчук Любов Кузьмівна  4456  21-02-2006  МФ № 3993  26-11-2005  Львів. політех.  м. Львів 

28  Коварська Ірина Михайлівна  7932  10-12-2009  ЦМК № 507  21-11-2009  Інст. експ. 
 та упр. власн.  м. Одеса 

29  Копил Петро Олександрович  6117  25-12-2007  МФ № 5510  08-12-2007  ХЦНТЕІ  Харківська обл. 
30  Копичинська Оксана Аркадіївна  988  26-01-2004  МФ № 729  22-11-2003  ККН  Хмельницька обл. 
31  Корнєва Наталя Вікторівна  248  28-01-2014  МФ № 8250  30-11-2013  Донец. ДТУ  м. Донецьк 

32  Котік Олександр Валерійович  7991  30-12-2009  МФ № 7228  21-11-2009  Далекс- 
 експерт  АРК 

33  Кравченко Антон Миколайович  777  04-08-2014  МФ № 8251  30-11-2013  ХЦНТЕІ  м. Харків 

34  Крайня Галина Петрівна  942  30-12-2003  МФ № 713  22-11-2003  Інст. експ. 
 та упр. власн.  м. Одеса 

35  Кулик Ігор Миколайович  2198  01-02-2005  МФ № 672  29-11-2003  УКШ  м. Сімферополь 
36  Куриленко Лариса Сергіївна  7839  19-11-2009  МФ № 5512  08-12-2007  ХЦНТЕІ  м. Харків 
37  Кушнір Людмила Віталіївна  9704  27-02-2013  МФ 676  29-11-2003  УКШ  Вінницька обл. 

38  Луценко Олена Михайлівна  4215  12-12-2005  МФ № 3910  05-11-2005  Інст. експ. 
 та упр. власн.  м. Одеса 

39  Луценко Тетяна Володимирівна  7895  10-12-2009  МФ № 7205  21-11-2009  Інст. експ. 
 та упр. власн.  м. Одеса 

№  
з/п Прізвище, ім’я та по батькові

Свiдоцтво про реєст рацію  
у Державному реєстрі Кваліфікаційний документ оцінювача

Регіон
номер дата видачі номер дата видачі навчальний  

заклад

40  Мазур Тетяна Володимирівна  6836  02-09-2008  МФ № 696  22-11-2003  Інст. експ. 
 та упр. власн.  м. Одеса 

41  Майданник Ігор Григорович  6908  14-10-2008  МФ № 5481  24-11-2007  УКШ  м. Кіровоград 
42  Момот Ольга Миколаївна  776  04-08-2014  МФ № 8253  30-11-2013  ХЦНТЕІ  м. Харків 
43  Мущенко Любов Іванівна  4600  04-05-2006  ЦМК № 228  12-11-2005  МІБ  АРК 
44  Ничик Андрій Зіновійович  4770  19-07-2006  МФ № 4005  26-11-2005  УКШ  м. Тернопіль 

45  Новіков Олександр Васильович  6413  18-04-2008 
 МФ № 5517  08-12-2007  ХЦНТЕІ  м. Харків 
 ЦМК № 356  08-12-2007  ХЦНТЕІ  м. Харків 

46  Носачова Юлія Віталіївна  4443  18-02-2006  ЦМК № 229  12-11-2005  МІБ  м. Суми 
47  Олешко Вячеслав Андрійович  6925  16-10-2008  МФ № 3956  12-11-2005  МІБ  м. Київ 

48  Панченко Олена Дмитрівна  938  30-12-2003 
 ОЗ № 107  06-12-2003  ХЦНТЕІ  м. Харків 
 МФ № 751  06-12-2003  ХЦНТЕІ  м. Харків 

49  Петров Станіслав Володимирович  10422  28-08-2013  ЦМК № 351  24-11-2007  МІБ  м. Київ 
50  Петрук Анатолій Володимирович  4424  15-02-2006  МФ № 677  29-11-2003  УКШ  Житомирська обл. 
51  Пінаєв Едуард Анатолійович  4229  12-12-2005  ЦМК № 230  12-11-2005  МІБ  м. Суми 
52  Подзолкова Олена Володимирівна  47  15-01-2014  МФ № 8254  30-11-2013  ХЦНТЕІ  Донецька обл. 
53  Пожарицький Сергій Сергіойвич  4465  27-02-2006  МФ № 4010  26-11-2005  УКШ  м. Сімферополь 
54  Полукарова Олена Вікторівна  10597  06-09-2013  ЦМК № 514  05-12-2009  ІКЦ УТО  м. Донецьк 
55  Поляков Артем Анатолійович  6135  27-12-2007  МФ № 5483  24-11-2007  ІКЦ УТО  м. Донецьк 
56  Пономарьов Дмитро Іванович  4580  19-04-2006  МФ № 3959  12-11-2005  МІБ  м. Луганськ 

57  Пороник Ігор Борисович  7923  10-12-2009  МФ № 7212  21-11-2009  Інст. експ. 
 та упр. власн.  м. Одеса 

58  Рибак Альона Олегівна  7921  10-12-2009  МФ № 7215  21-11-2009  Інст. експ. 
 та упр. власн.  Одеська обл. 

59  Романюк Василь Костянтинович  3380  21-10-2002  587  04-12-2001  Мін’юст  м. Івано-Франківськ 

60  Ромашин Геннадій Євгенович  662  16-05-2014 
 ЦМК № 231  12-11-2005  МІБ  Київська обл. 
 МФ № 3961  12-11-2005  МІБ  Київська обл. 

61  Самусенко Віталіна Віталіївна  8511  19-11-2010 
 МФ № 3982  26-11-2005  Експерт-Л  м. Київ 
 ЦМК № 233  26-11-2005  Експерт-Л  м. Київ 

62  Смирнова Тетяна Миколаївна  1373  06-07-2004  МФ № 699  22-11-2003  Інст. експ. 
 та упр. власн.  м. Одеса 

63  Смитюхова Тетяна Олександрівна  471  05-03-2014  МФ № 8255  30-11-2013  ХЦНТЕІ  Луганська обл. 
64  Соловйова Ольга Сергіївна  741  14-07-2014  МФ № 8256  30-11-2013  ХЦНТЕІ  Донецька обл. 
65  Солом'янюк Павло Григорович  4177  30-11-2005  МФ № 685  29-11-2003  УКШ  м. Київ 
66  Сорокін Денис Валерійович  6192  24-01-2008  МФ № 5490  24-11-2007  РУЦ  АРК 
67  Степаненкова Анна Георгіївна  7608  02-07-2009  МФ № 5491  24-11-2007  ІКЦ УТО  м. Дніпропетровськ 
68  Стрельцова Ольга Вадимівна  9506  26-10-2012  МФ № 5524  08-12-2007  ХЦНТЕІ  Донецька обл. 
69  Строков Костянин Сергійович  127  25-01-2014  МФ № 8257  30-11-2013  ХЦНТЕІ  м. Харків 
70  Сушко Ганна Вікторівна  8494  16-11-2010  МФ № 5525  08-12-2007  ХЦНТЕІ  Дніпропетровська обл. 
71  Тельной Олександр Євгенович  4175  30-11-2005  МФ № 687  29-11-2003  УКШ  м. Донецьк 
72  Тябін Ігор Тимофійович  6264  15-02-2008  МФ № 4020  26-11-2005  УКШ  АРК 

73  Ужаровська Світлана Геннадіївна  4707  20-06-2006  ЦМК № 227  12-11-2005  Інст. інтел. 
 власності  м. Херсон 

74  Ульянов Андрій Сергійович  7903  10-12-2009  МФ № 7220  21-11-2009  Інст. експ. 
 та упр. власн.  Одеська обл. 

75  Утянський Сергій Михайлович  4190  07-12-2005  МФ № 688  29-11-2003  УКШ  м. Донецьк 

76  Хіст Артем Володимирович  6224  28-01-2008  МФ № 5494  24-11-2007  Далекс- 
 експерт  м. Сімферополь 

77  Хохряков Андрій Леонідович  5893  04-10-2007  МФ № 3929  05-11-2005  Інст. експ. 
 та упр. власн.  м. Одеса 

78  Циналєвська Ірина Антонівна  7929  10-12-2009  МФ № 7223  21-11-2009  Інст. експ. 
 та упр. власн.  м. Одеса 

79  Чередник Іван Іванович  6910  14-10-2008  МФ № 5496  24-11-2007  УКШ  м. Кіровоград 

80  Чимпояш Юрій Васильович  4350  24-01-2006  МФ № 3931  05-11-2005  Інст. експ.  
 та упр. власн.  Одеська обл. 

81  Чумаченко Леонід Вікторович  7928  10-12-2009  МФ № 7226  21-11-2009  Інст. експ. 
 та упр. власн.  м. Одеса 

82  Шакун Олексій Вікторович  212  04-11-2015  ЦМК № 2221  27-01-2001  ХЦНТЕІ  Запорізька обл. 
83  Шаповалов Віталій Іванович  1198  29-03-2004  МФ № 769  06-12-2003  ХЦНТЕІ  м. Харків 
84  Шевченко Олександр Васильович  2052  30-12-2004  ЦМК № 48  29-11-2003  УКШ  м. Вінниця 
85  Шенкаренко Юлія Володимирівна  231  25-01-2014  МФ № 8260  30-11-2013  ХЦНТЕІ  м. Харків 
86  Штагер Дмитро Олександрович  4953  09-11-2006  ОЗ № 111  06-12-2003  ХЦНТЕІ  Донецька обл. 
87  Ярема Лариса Анатоліївна  11096  16-10-2013  ЦМК № 515  05-12-2009  ІКЦ УТО  Київська обл. 
88  Яременко Олександр Васильович  4275  30-12-2005  МФ № 4030  26-11-2005  УКШ  Дніпропетровська обл. 
89  Ярошевич Валерій Тимофійович  1074  18-02-2004  МФ № 690  29-11-2003  УКШ  м. Житомир 
Примітка. УКШ – Українська комерційна школа; Придн. ДАБтА – Придніпровська державна академія будівництва та архітектури; МІБ – Міжнарод-
ний інститут бізнесу; ХЦНТЕІ – Харківський центр науково-технічної та економічної інформації; РУЦ – ЗАТ «Республіканський навчальний центр»; Інст. 
експ. та упр. власн. – Інститут експертизи та управління власністю; ККН – Київський коледж нерухомості; Далекс-експерт – Центр післядипломної 
освіти підприємства «Далекс-Експерт»; ІКЦ УТО – Колективне підприємство «Інформаційно-консультаційний центр» Українського товариства оцінювачів; 
Мін’юст – Міністерство юстиції України; Львів. політех. – Інститут підприємництва та перспективних технологій; Донец. ДТУ – Донецький державний 
технічний університет; Експерт-Л – ТОВ «Навчально-консалтинговий центр «Експерт-Л»; Інст. інтел. власності – Інститут інтелектуальної власності 
Одеської національної юридичної академії в м. Києві.
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ПіДСУМКИ
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 12.11.2015 

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Площа, 

м2
Адреса об’єкта 

оцінки
Балансоутри-

мувач
Дата 

оцінки

Переможець 
конкурсу – 

СОД
1 Нежитлові приміщен-

ня першого поверху 
(кімната 102), другого 
поверху двоповерхової 
будівлі 

158,0 Черкаська обл., 
Уманський р-н, 
с. Ладижинка, 
вул. Гагарі-
на, 45 

Черкаська ди-
рекція УДППЗ 
«Укрпошта»

31.10.15 ПП Борей- 
ко В. А. 

2 Нежитлові приміщення 
першого поверху (кім-
нат з № 4-1 до № 4-5, 
з № 4-15 до № 4-17) 
та кімнати спільного 
користування (№ 4-6, 
№ 4-7, № 4-8, № 4-12, 
№ 4-12, № 4-13) будів-
лі відділення поштово-
го зв’язку 

200,5 Черкаська 
обл., м. Сміла, 
вул. Перемо-
ги, 14 

Черкаська ди-
рекція УДППЗ 
«Укрпошта»

31.10.15 КТ АЕО 
«Фатум-М» 

3 Нежитлове приміщення 
на 3-му поверсі адмін-
будівлі 

21,66 Черкаська 
обл., м. Сміла, 
вул. Рєпіна, 26а 

ДП «Приладо-
будівний завод 
«Райдуга»

30.09.15 ПП «Черкась-
кий центр 
надання  
послуг»

львівська область
оголоШення  

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

№  
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий номер 
майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально можли-

вий строк оренди мета використання

1 Міністерство обо-
рони України

08006864, ДП МОУ «Львівський завод збірних конструкцій», 
79040, м. Львів, вул. Городоцька, 222, тел. (032) 262-38-87

Нежитлове приміщення в одноповерховій будівлі 
трансформаторної підстанції ТП № 405

– м. Львів, вул. Т. Шев-
ченка, 134а

58,87 294 000,00 
станом на 30.09.2015

2 роки 364 дні Розміщення трансформаторної підстанції (інше  
використання орендованого майна) 

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

Полтавська область
оголоШення  

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

№ 
з/п

Назва органу управ-
ління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,  

контактний телефон)

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимальний 
строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти  
і науки України

33457962, Аграрний коледж управління і права Полтавської ДАА, 36011, 
м. Полтава, просп. Першотравневий, 10, тел. (05322) 2-48-05

Частина навчального корпусу № 1 00493014.7.БЕШСНП7112 м. Полтава, просп. Першо-
травневий, 10 

4,0 34 807,00 2 роки 11 місяців Розміщення буфету у навчальному закладі

2 Міністерство освіти  
і науки України

33457962, Аграрний коледж управління і права Полтавської ДАА, 36011, 
м. Полтава, просп. Першотравневий, 10, тел. (05322) 2-48-05

Частина навчального корпусу № 2 00493014.7.БЕШСНП7115 м. Полтава, вул. Гагаріна, 3а 4,0 34 807,00 2 роки 11 місяців Розміщення буфету у навчальному закладі

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. леніна, 1/23, 4-й поверх,  
кімн. 415. 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 орен-
додавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

рівненська область
оголоШення  

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

№  
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди

мета  
використання

1 Міністерство освіти  
і науки України

02547151, ДПТНЗ «Дубровицький професійний ліцей», 34100, Рівненська 
обл., м. Дубровиця, вул. Шкільна, 19, тел. (258) 2-00-94, тел./факс 2-00-78

Майстерня 02547151.1.ИРЕВЛП068 Рівненська обл., м. Дубровиця, 
вул. Шкільна, 19

193,3 265 029,00 До 31.12.2015 Розміщення їдальні, що не здійснює про-
даж товарів підакцизної групи

2 Міністерство внутріш-
ніх справ України

08807297, Управління Державтоінспекції, 33028, м. Рівне, вул. Степана Бан-
дери, 14а 

Частина першого поверху 
адмінприміщення

– Рівненська обл., смт Володими-
рець, вул. Соборна, 49

16,4 40 800,00 2 роки 11 місяців Розміщення офіса

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

Харківська область
оголоШення  

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

№  
з/п

Назва органу  
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,  

контактний телефон)

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

найменування реєстровий 
номер майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально можли-

вий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти  
і науки України

02071205, Харківський національний університет імені 
В. Н. Каразіна, 61022, м. Харків, майдан Свободи, 4,  
тел. (057) 705-12-36

Частина коридору на 6-му поверсі (фізична сторона) різнопо-
верхової (9-14) будівлі головного навчального корпусу,  
інв. № 103100012 (пам’ятка архітектури)

– м. Харків, майдан 
Свободи, 4

18,0 179 200,00 1 рік Розміщення буфету, що не здійснює про-
даж товарів підакцизної групи, у навчаль-
ному закладі

Заяви про оренду зазначеного об’єкта (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 об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». За до-
датковою 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.

Херсонська область
оголоШення 

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

№  
з/п

Назва органу  
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,  

контактний телефон)

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство інфра-
структури України

22740252, Херсонська дирекція УДППЗ «Укрпошта», 73003, 
м. Херсон, просп. Ушакова, 41, тел. (0552) 49-82-04

Частина вестибуля на першому поверсі адміністративної будівлі 
Херсонського поштампу – центру поштового зв’язку № 1 

21560045.2200.АААЖЕИ910 м. Херсон, просп. Уша-
кова, 41

8,0 – 2 роки 11 місяців Розміщення відділення фінан-
сової компанії

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 73000, м. Херсон, просп. ушакова, 47, рв фдму по Херсонській області. Заяви  
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить кон-
курс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». 

м. київ
оголоШення 

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

№  
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий  
номер майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально можли-

вий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти  
і науки України 

02070938, Національний університет харчових технологій, 01033, 
м. Київ, вул. Володимирська, 68, тел. 289-95-55

Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення 
на 6-му поверсі гуртожитку № 3

02070938.28.ГТАДСП021 м. Київ, просп. Нау-
ки, 23

1,0 10 070,00 
станом на 30.09.2015

2 роки 11 місяців Розміщення провайдера телекомуніка-
цій, який надає послуги з доступу до 
мережі Інтернет 

2 Міністерство освіти  
і науки України 

02070938, Національний університет харчових технологій, 01033, 
м. Київ, вул. Володимирська, 68, тел. 289-95-55

Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення 
на 3-му поверсі гуртожитку № 2

02070938.28.ГТАДСП020 м. Київ, просп. Нау-
ки, 21

1,0 8 620,00 
станом на 30.09.2015

2 роки 11 місяців Розміщення провайдера телекомуніка-
цій, який надає послуги з доступу до 
мережі Інтернет 

3 Міністерство енерге-
тики та вугільної про-
мисловості України

37471933, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, 
01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 30, тел. (044) 206-38-44 

Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення 
на першому поверсі адміністративної будівлі

37471933.1.ЖРЕЕПН287 м. Київ, 
вул. Б. Хмельниць-
кого, 4

55,3 2 226 986,00 
станом на 31.07.2015

2 роки 11 місяців Розміщення офіса

4 Державна служба з 
надзвичайних ситуа-
цій України

3837963, Головне управління ДСНС України у Київській області, м. Київ, 
вул. Межигірська 8

Частина технічного поверху 38537963.1.ААААЖА513 м. Київ, вул. Межи-
гірська, 8

7,5 57 690,00 2 роки 11 місяців Розміщення обладнання оператора 
телекомунікацій, який надає послуги з 
рухомого (мобільного) зв’язку та антен

5 Державна служба з 
надзвичайних ситуа-
цій України

3837963, Головне управління ДСНС України у Київській області, м. Київ, 
вул. Межигірська 8

Частина даху будівлі 38537963.1.ААААЖА515 м. Київ, пров. Хоре-
вий, 1

2,0 168 328,00 2 роки 11 місяців Розміщення обладнання оператора 
телекомунікацій, який надає послуги з 
рухомого (мобільного) зв’язку та антен

6 Міністерство освіти  
і науки України 

02070938, Національний університет харчових технологій, 01033, 
м. Київ, вул. Володимирська, 68, тел. 289-95-55

Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення 
на 3-му поверсі гуртожитку № 4

02070938.28.ГТАДСП026 м. Київ, просп. Нау-
ки, 36

1,0 8 620,00 
станом на 30.09.2015

2 роки 11 місяців Розміщення провайдера телекомуніка-
цій, який надає послуги з доступу до 
мережі Інтернет

7 Міністерство освіти і 
 науки України

02125289, Київський національний лінгвістичний університет, 03680, 
м. Київ, вул. Велика Васильківська, 73, тел. 287-33-72, факс 287-67-88

Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення 
на 1-му поверсі гуртожитку № 3

02125289.1. ЕТСОЦС015 м. Київ, вул. Феодо-
сійська, 8/13 

1,0 8 100,00  
станом на 30.09.2015 

2 роки 11 місяців Розміщення платіжного термінала

8 Міністерство культури 
України 

02214188, Національна музична академія України імені П. І. Чайков-
ського, 01001, м. Київ, вул. Городецького, 1-3/11, тел. 279-07-92, 
факс: 279-30-65, 279-35-30, 279-69-93

Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення 
на 1-му поверсі гуртожитку

02214188.2. АААДДЛ434 м. Київ, вул. Маршала 
Тимошенка, 2к

1,0 10 553,00  
станом на 30.09.2015

2 роки 11 місяців Розміщення платіжного термінала

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. 
Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець ого-
лосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

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

Продовження таблиці

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Площа, 

м2
Адреса об’єкта 

оцінки
Балансоутри-

мувач
Дата 

оцінки

Переможець 
конкурсу – 

СОД
4 Приміщення аптеки 87,3 Черкаська 

обл., м. Сміла, 
вул. Рєпіна, 26а 

ДП «Приладо-
будівний завод 
«Райдуга»

30.09.15 ПП «Черкась-
кий центр 
надання по-
слуг»

5 Частина нежитлових 
приміщень виробничо-
навчальної майстерні 

38,8 Черкаська 
обл., м. Умань, 
вул. Залізня-
ка, 4 

Державний 
навчальний 
заклад «Уман-
ський профе-
сійний аграр-
ний ліцей»

31.10.15 ПП Борей- 
ко В. А. 

6 Частина нежитлового 
приміщення 

314,3 м. Черкаси, вул. 
Нечуя-Левиць-
кого, 32/1 

ЧДЖПП «Жит-
лосервіс»

31.10.15 ФОП Греб-
ченко М. П.

7 Нежитлове приміщення 
будівлі вагової з наві-
сом, літ. О-1 та части-
ни замощення, літ. І

26,84;

430,11

м. Черкаси, 
вул. Ільїна, 218 

Черкаська 
філія Концерну 
«Військторг-
сервіс»

31.10.15 ТБ «Універ-
сальна»

інформація 
рв фдму по Чернігівській області про підсумки конкурсу  

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

державного майна, що відбувся 18.11.2015
1. По об’єкту оцінки – об’єкту державної власності групи А – окре-

мому індивідуально визначеному майну АЗС № 14 у складі: будівля 

операторної (літ. А-1 площею 21,7 м2), надвірна уборна (літ. Н площею 
основи 1,2 м2), асфальтобетонне покриття, три автозаправні блок-
пункти за адресою: Чернігівська обл., Коропський р-н, смт Понорни-
ця, вул. Московська, 64, єдиному учаснику конкурсу – ПП «Аксіома» 
було запропоновано укласти з регіональним відділенням договір на 
проведення оцінки.

2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – частини приміщень 
загальною площею 512,5 м2 будівлі їдальні, у тому числі: приміщень 
площею 108,75 м2 на першому поверсі та площею 403,75 м2 на другому 
поверсі, що перебувають на балансі Чернігівського професійного ліцею 
залізничного транспорту, за адресою: м. Чернігів, вул. Папанінців, 18а 
визнано ТОВ «Північна експертна компанія».

3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльнос-
ті для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – нежитлового 
приміщення площею 23,9 м2 на першому поверсі дев’ятиповерхового 
житлового будинку, що перебуває на балансі ДПТНЗ «Чернігівський 
професійний будівельний ліцей», за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 
247а визнано ТОВ «Північна експертна компанія».

4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – частини примі-
щення площею 135,0 м2 у будівлі виробничого корпусу, що перебуває 
на балансі Відокремленого підрозділу Національного університету біо-
ресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний 
інститут», за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Механізаторів, 
13 визнано ПП «Десна-Експерт-М».

5. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – нежитлових при-
міщень площею 80,0 м2 першого поверху двоповерхової адмінбудівлі, 
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що перебувають на балансі Управління Державної казначейської служби 
України в Ічнянському районі Чернігівської області, за адресою: Чер-
нігівська обл., м. Ічня, вул. Героїв Майдану, 8 визнано ТОВ «Північна 
експертна компанія».

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 13.11.2015 

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Площа, 

м2 Адреса об’єкта оцінки Переможець  
конкурсу – СОД 

1 Частина даху 4,0 м. Київ, вул. Фізкультури, 1 ПП «Фірма «Конкрет»
2 Частина нежитлового 

приміщення
1,0 м. Київ, просп. Академіка 

Глушкова, 3
ФОП Острик Т. В.

3 Частина нежитлового 
приміщення

1,0 м. Київ, пл. Т. Шевченка, 2 ФОП Острик Т. В.

4 Частина нежитлового 
приміщення

1,0 м. Київ, просп. Гагаріна, 1 ФОП Острик Т. В.

5 Частина нежитлового 
приміщення

2,0 м. Київ, просп. Науки, 1/2 ФОП Острик Т. В.

6 Нежитлове приміщення 15,0 м. Київ, вул. Політехнічна, 35 ПП «Гарант-Експерт»
7 Нежитлове приміщення 145,6 м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1 ТОВ «Трибьют-

Консалтинг»
8 Нежитлове приміщення 23,0 м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1 ПП «Енергомакс»
9 Частина нежитлового 

приміщення
4,6 м. Київ, просп. Перемоги, 34 ТОВ «Реноме Груп»

10 Частина нежитлового 
приміщення

4,0 м. Київ, вул. Пушкінська, 22 ФОП Рябченко О. М. 

11 Частина даху 10,0 м. Київ, вул. Інститутська, 4 ТОВ «Українські іннова-
ційні консультанти»

12 Нежитлове приміщення 43,1 м. Київ, вул. А. Янгеля, 20 ФОП Чебаков О. І.
13 Нежитлове приміщення 357,9 м. Київ, вул. Пирогова, 6а 

літ. А
ТОВ «Інвестиційна 
оцінка»

14 Частина нежитлового 
приміщення

2,0 м. Київ, вул. Вишгород-
ська, 85а

ПП «Експерт-Аналітик»

15 Нежитлове приміщення 18,0 м. Київ, вул. Індустріальна, 3 СПД Чайка С. О.
16 Нежитлове приміщення 22,5 м. Київ, вул. Польова, 38 ТОВ «Сарос»
17 Частина нежитлового 

приміщення
1,0 м. Київ, вул. М. Раскової, 15 ТОВ «Реноме Груп»

18 Частина нежитлового 
приміщення

1,0 м. Київ, вул. Металістів, 7 ТОВ «Самсон»

19 Частина нежитлового 
приміщення

2,0 м. Київ, просп. Червонозо-
ряний, 10

ПП «Енергомакс»

20 Частина нежитлового 
приміщення

2,0 м. Київ, вул. Волинська, 
11/14

ФОП Чебаков О. І.

інформація 
рв фдму по вінницькій області про підсумки конкурсу  

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

власності, що відбувся 19.11.2015
За результатами конкурсу переможцями визнано ТОВ фірму  

«Медінтеграція» ЛТД, м. Вінниця по об’єкту державної власності гру-
пи А – двоповерховій будівлі банку А – 380,1 м2, підвалу А/п – 94,2 м2 
(об’єкт культурної спадщини), що перебувають на балансі Депар-
таменту регіонального економічного розвитку Вінницької обласної 
державної адміністрації, за адресою: Вінницька обл., м. Гайсин, 
вул. 1 Травня, 1.

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 17.11.2015
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 

проведення незалежної оцінки майна визнано: 
ПП «Бюро незалежних оцінок» (м. Житомир, пров. 3-й Транзитний, 

31) по об’єкту – нежитловому приміщенню площею 21,2 м2 на першому 
поверсі адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Житомир-
ського професійного політехнічного ліцею, за адресою: м. Житомир, 
вул. Небесної Сотні, 11;

фізичну особу – підприємця Шаніна Василя Михайловича (м. Жи-
томир, бульв. Польський, 14, кв. 96) по об’єкту – приміщенню га-
ража площею 52,8 м2 (літ. А), що перебуває на балансі Житомир-
ського торгівельно-економічного коледжу Київського національного 
торговельно-економічного університету, за адресою: м. Житомир, 
вул. Черняховського, 101;

фізичну особу – підприємця Козачка Федора Дмитровича (Жито-
мирська обл., смт Лугини, вул. Липницька, 20а) по об’єкту – частині бу-
дівлі столярної майстерні з рампою і боксами площею 160,7 м2 (літ. К), 
що перебуває на балансі Коростенського міжрайонного управління 
водного господарства, за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, 
вул. Маяковського, 109.

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 19.11.2015

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки майна визнано: 

ПП «Північний кут» (м. Коростень вул. Грушевського, 15, офіс 12) 
по об’єкту – нежитлових приміщеннях відділення поштового зв’язку 
(літ. А) площею 45,1 м2, що перебувають на балансі Житомирської ди-
рекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Житомирська обл., Овруцький 
р-н, с. Словечне, вул. Жовтнева, 2;

ПП «Україна-Експерт-Центр» (м. Житомир, вул. Котовського, 60, 
кв. 11) по об’єкту – частині підсобного приміщення площею 16,17 м2 на 
першому поверсі будівлі їдальні, що перебуває на балансі Будівельного 
коледжу Житомирського національного агроекологічного університету, 
за адресою: м. Житомир, вул. Чапаєва, 6а;

фізичну особу – підприємця Шаніна Василя Михайловича (м. Жито-
мир, бульв. Польський, 14, кв. 96) по об’єкту – нежитлових приміщеннях 
площею 23,8 м2 в адміністративній будівлі, що перебувають на балансі 
Головного управління статистики у Житомирській області, за адресою: 
Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Європейська, 19/10;

фізичну особу – підприємця Селюка Михайла Олексійовича (м. Ко-
ростень, вул. Кірова, 63, кв. 4) по об’єкту – частині нежитлового при-
міщення площею 3,0 м2, що перебуває на балансі Житомирської ди-
рекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Житомирська обл., м. Малин, 
вул. Огієнка, 4;

фізичну особу – підприємця Козачка Федора Дмитровича (Жи-
томирська обл., смт Лугини, вул. Липницька, 20а) по об’єкту – не-
житловому приміщенню площею 26,26 м2 у будівлі навчального кор-
пусу № 2, що перебуває на балансі Малинського лісотехнічного ко-
леджу, за адресою: Житомирська обл., Малинський р-н, с. Гамарня, 
вул. Миклухи-Маклая, 5.

інформація 
рв фдму по івано-франківській області про підсумки  

конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності  
для проведення незалежної оцінки об’єктів  

оренди, що відбувся 18.11.2015

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Площа, 

м2
Адреса об’єкта 

оцінки
Переможець  

конкурсу – СОД
1 Частина приміщення цеху № 3 – літ. «Т», що 

перебуває на балансі ДП «Івано-Франківський 
котельно-зварювальний завод» 

670,3 м. Івано-
Франківськ, 
вул. Хриплин-
ська, 11

ТзОВ «Ека-
Захід»

2 Приміщення в адмінбудівлі, що перебуває на 
балансі Івано-Франківської філії Українського 
державного НДІ проектування міст «Діпромісто» 
ім. Ю. М. Білоконя 

18,07 м. Івано-
Франківськ, 
вул. І. Фран-
ка, 4

ТзОВ «Ека-
Захід»

3 Приміщення другого поверху адмінбудівлі, що 
перебуває на балансі Головного управління ста-
тистики в Івано-Франківській області 

11,2 м. Івано-Фран-
ківськ, вул. Ва-
силіянок, 6

ТзОВ «Ека-
Захід»

інформація 
рв фдму по сумській області про підсумки конкурсу  

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

об’єкта оренди, що відбувся 19.11.2015
Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 121,2 м2 за 

адресою: м. Конотоп, вул. 6 Вересня, 1 (балансоутримувач – Держав-
ний професійно-технічний навчальний заклад «Конотопське професійне 
училище»). Конкурсною комісією прийнято рішення про укладення до-
говору з учасником конкурсу – ФОП Даниленко О. І., м. Суми.

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 19.11.2015
1. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною пло-

щею 930,3 м2. Балансоутримувач: ДЗ «Дніпропетровська медична ака-
демія МОЗУ». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Севастопольська, 17. 
Переможець – ТОВ «Авто Маркет».

2. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщен-
ня площею 3,75 м2. Балансоутримувач: ДЗ «Спеціалізована медико-
санітарна частина № 7 МОЗУ». Адреса: м. Павлоград, вул. Нова, 1а. 
Переможець – ФОП Данильченко В. В.

3. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 15,3 м2. 
Балансоутримувач: ДЗ «Спеціалізована медико-санітарна частина 
№ 7 МОЗУ». Адреса: м. Павлоград, вул. Нова, 1а. Переможець – ФОП 
Даниль ченко В. В.

4. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення 
площею 1,0 м2. Балансоутримувач: ДЗ «Дніпропетровська медична 
академія МОЗУ». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Севастопольська, 
17. Переможець – ТБ Універсал.

5. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення 
площею 1,0 м2. Балансоутримувач: ДЗ «Дніпропетровська медична 
академія МОЗУ». Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Карла Маркса, 
24. Переможець – ТБ Універсал.

6. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною пло-
щею 26,1 м2. Балансоутримувач: Нікопольський технікум Національної 
металургійної академії України. Адреса: м. Нікополь, просп. Трубників, 
18. Переможець – ТОВ «Авто маркет».

7. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною пло-
щею 95,6 м2. Балансоутримувач: ДД ДДПІ «Дніпроцивільпроект». 
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна В. І. Леніна, 29. Пере-
можець – ПП «ЦНЕ «Гарант».

8. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 
24,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний універ-
ситет ім. О. Гон ч ара. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Макарова, 27. 
Переможець – ТОВ «Експерт Сервіс».

9. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною пло-
щею 21,04 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний 
завод ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Кедрина, 
51а. Переможець – ТОВ «Експерт Сервіс».

10. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною 
площею 11,8 м2. Балансоутримувач: ДД ДДПІ «Дніпроцивільпроект». 
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна В. І. Леніна, 29. Пере-
можець – ФОП Кушнєрова Л. О.

11. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого примі-
щення площею 2,0 м2. Балансоутримувач: Головне управління ста-
тистики у Дніпро петровській області. Адреса: м. Дніпропетровськ, 
вул. Столярова, 3. Переможець – ТОВ «Авто Маркет».

12. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загаль-
ною площею 78,3 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський коледж 
ракетно-космічного машинобудування ДНУ ім. О. Гончара. Адреса: 
м. Дніпропетровськ, вул. Макарова, 27. Переможець – ТБ Універсал.

13. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною пло-
щею 45,7 м2. Балансоутримувач: Новомосковський МВ ГУМВС України в 
Дніпропетровській області. Адреса: м. Новомосковськ, вул. Радянська, 
7. Переможець – ФОП Данильченко В. В.

14. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщен-
ня площею 2,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Національний гірничий 
університет». Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Карла Маркса, 19. 
Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О.

15. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загаль-
ною площею 19,0 м2. Балансоутримувач: Національна металургійна 
академія України. Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 11. 
Переможець – ДВНЗ ПДАБтаА.

16. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною 
площею 18,48 м2. Балансоутримувач: Національний центр аерокос-
мічної освіти молоді ім. О. М. Макарова. Адреса: м. Дніпропетровськ, 
вул. Телевізійна, 2а. Переможець – ПП ЦНЕ «Гарант».

17. Назва об’єкта: частина даху загальною площею 20,0 м2. 
Балансо утримувач: Дніпродзержинський професійний ліцей. Адреса: 
м. Дніпро дзержинськ, вул. Лермонтова, 151. Переможець – ФОП 
Даниль ченко В. В.

18. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення 
площею 80,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національ-
ний університет ім. О. Гончара. Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. 
Гагаріна, 72. Переможець – ТОВ «Експерт Сервіс».

19. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 
639,3 м2. Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України 
Дніпропетровська митниця ДФС. Адреса: м. Орджонікідзе, вул. Зонова, 
20. Переможець – ФОП Данильченко В. В.

20. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення будівлі цеху 
нестандартного обладнання площею 3 588,1 м2, нежитлові приміщен-
ня будівлі цеху нестандартного обладнання площею 434,4 м2, нежит-
лові приміщення будівлі дільниці покриття деталей площею 800,1 м2, 
нежитлові вбудовані приміщення будівлі фарбувальної дільниці пло-
щею 516,5 м2. Балансоутримувач: ДП «Дослідно-експерементальне 
підприємство управління Державної пенітенціарної служби України 
у Дніпропетровській області». Адреса: м. Дніпродзержинськ, вул. 
Колеусівська, 41. Переможець – ПП «ЦНЕ «Гарант».

інформація 
рв фдму по Запорізькій області про підсумки  

конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  
що відбувся 19.11.2015

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

ФОП Таран Марину Анатоліївну на виконання робіт з оцінки об’єкта 
оренди: нежитлового приміщення № 146 першого поверху учбового 
корпусу № 2 – гуртожитку (літ. Е-6) загальною площею 18,3 м2, що пе-
ребуває на балансі Запорізького металургійного коледжу Запорізької 
державної інженерної академії. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченка/Гастелло, 71/46;

ФОП Перевая Володимира Сергійовича на виконання робіт з оцін-
ки об’єкта оренди: державного нерухомого майна загальною пло-
щею 3 666,9 м2, що перебуває на балансі ДП «Мелітопольський завод 
«Гідромаш», а саме: будівлі складу готової продукції (літ. Н-1) у складі 
приміщень з № 1 до № 15 включно площею 2 439,9 м2; будівлі складу 
ГТВ виробів (літ. О-2) у складі приміщень з № 1 до № 20 включно пер-
шого поверху та приміщення з № 21 до № 25 включно другого поверху 
площею 1 227,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., 
м. Мелітополь, вул. Дзержинського, 191;

ФОП Таран Марину Анатоліївну на виконання робіт з оцінки об’єкта 
оренди: нежитлових приміщень № 211, 212 загальною площею 37,9 м2, 
вбудованих у перший поверх п’ятиповерхового будинку артистів цир-
ку (літ. А-5), що перебувають на балансі державного підприємства 
«Запорізький державний цирк». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Запоріжжя, просп. Леніна, 137;

ФОП Таран Марину Анатоліївну на виконання робіт з оцінки об’єкта 
оренди: частини нежитлового приміщення вестибуля № 32 площею 
6,5 м2, будівлі цирку (літ. А-3), що перебуває на балансі ДП «Запорізький 
державний цирк». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, 
вул. Рекордна, 41;

ПП «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: 
державного нерухомого майна – частини вбудованого в перший по-
верх будівлі (літ. А-3) нежитлового приміщення № 12 площею 9,1 м2 
та нежитлового приміщення № 112 площею 7,5 м2, загальною площею 

інформація 
рв фдму по Закарпатській області про підсумки конкурсу  

з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення  
незалежної оцінки майна, що відбувся 19.11.2015

Для проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності: 
частини вбудованого приміщення (поз. 18) площею 7,0 м2 першо-

го поверху в службовій будівлі митного оформлення (літ. І) на митному 
посту Ужгород, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужго-
род, вул. Собранецька, 224 переможцем конкурсу визнано суб’єкта 
оціночної діяльності – ТОВ «Байт»;

вбудованого приміщення (поз. 19) площею 8,7 м2 першого поверху 
адмінкорпусу (літ. В) на митному посту «Лужанка», місцезнаходження 
об’єкта: Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Астей, вул. Дружби 
Народів, 109 переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяль-
ності – ПП «Експерт-Центр»;

вбудованих приміщень загальною площею 76,0 м2 позиції 1-3; 1-4; 
1-6; 1-7; 1-8; 1-9; частина позиції 1-2 першого поверху будівлі літ. А, 
місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Со-
бранецька, 140 переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної ді-
яльності – ФОП Мицьо І. В.

інформація  
рв фдму по львівській області про підсумки  

конкурсу з відбору суб’єктів оціночної  
діяльності, що відбувся 18.11.2015

Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціноч-
ної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270, 
ухвалено рішення про укладення договорів на проведення незалежної 
оцінки об’єктів: 

з ТзОВ «Інвестиційна група «Захід» на проведення незалежної оцін-
ки об’єкта оренди – вбудованого нежитлового приміщення загальною 
площею 15,7 м2 на першому поверсі навчального корпусу за адресою: 
Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Грушевського, 59;

з ПП «ЛЕДА» на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди 
– частини нежитлового приміщення площею 4,0 м2 на першому по-
версі у будівлі під літ. «Б-3» – новий аеровокзал за адресою: м. Львів, 
вул. Любінська, 168;

з СПД Савицьким Д. К. на проведення незалежної оцінки об’єкта 
оренди – нежитлових вбудованих приміщень загальною площею 
24,27 м2 в одноповерховій будівлі за адресою: Львівська обл., м. Стрий, 
вул. Грабовецька, 15; 

з ФОП Горбачовим В. А. на проведення незалежної оцінки об’єкта 
оренди – нерухомого майна загальною площею 70,5 м2, а саме: части-
на даху площею 60,6 м2 та нежитлове вбудоване приміщення площею 
9,9 м2 на дев’ятому поверсі будівлі за адресою: м. Львів, смт Брюховичі, 
вул. Сухомлинського, 18;

з ТзОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг» на проведення незалежної оцін-
ки об’єкта оренди – вбудованих нежитлових підвальних приміщень за-
гальною площею 393,4 м2 за адресою: м. Львів, пл. Петрушевича, 2;

з ПП «ЕкспертЦентр» на проведення незалежної оцінки об’єкта 
оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 25, 26 (частково 15,0 м2) 
загальною площею 31,8 м2 на цокольному поверсі 5-поверхової будівлі 
(літ. Б -5) за адресою: м. Львів, вул. Високий Замок, 4. 

інформація 
рв фдму по одеській області про підсумки  

конкурсу з відбору суб’єктів оціночної  
діяльності, що відбувся 18.11.2015

1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості для розрахунку 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 вестибуля 2-го 

поверху у будівлі по-
ліклініки

18,0 м. Одеса, 
вул. Героїв 
Прикордонни-
ків, 3а

Дорожня клінічна лі-
карня Одеської  
залізниці

ТОВ «ЕОС»

2 Нежитлові приміщення 
2-го поверху Морехід-
ного коледжу техфлоту 
ОНМА

16,5 м. Одеса, 
вул. Маразліїв-
ська, 40/42

Одеська національна 
морська академія

ПП «Аркада Юг»

3 Відокремлена частина 
та частина даху

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

Одеській національний 
морський університет

ТОВ «Вердикт 
Експертиза»

4 Частина приміщення 
технічного поверху та 
ділянка даху

20,0 м. Одеса, 
Французький 
бульвар, 85

ДЗ «Спеціалізований 
клінічний санаторій 
ім. В. П. Чкалова» 
МОЗУ

ПП «Аркада Юг»

5 Приміщення на 
першому поверсі 
5-поверхового лабора-
торного корпусу № 2

15,5 м. Одеса, 
вул. Пішонів-
ська, 5

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

ФОП Лемза І. В.

6 Нежитлові приміщення 
2-го поверху адміні-
стративного корпусу 
(інв. № 1)

85,4 м. Одеса, 
вул. Терешко-
вої, 11

Одеське казенне 
експериментальне 
протезно-ортопедичне 
підприємство

ФОП Лемза І. В.

7 Частина площі покрівлі 
5-поверхового учбового 
корпусу ДПТНЗ «Одесь-
кий центр професійно-
технічної освіти», інв. 
№ 103003

13,0 м. Одеса, 
вул. Академіка 
Заболотно-
го, 9

Державний навчаль-
ний заклад «Одеський 
центр професійно-
технічної освіти»

ПП «Аркада Юг»

8 Відокремлена частина 
коридору 2-го поверху 
учбового корпусу № 1

6,0 м. Одеса, 
вул. Дворян-
ська, 1/3

Одеська національна 
академія харчових 
технологій

ФОП  
Лосева О. М. 

9 Приміщення будівлі 
№ 87 військового міс-
течка № 17

119,0 65009, м. Оде-
са, Фонтанська 
дорога, 10

Військова академія 
(м. Одеса)

ТОВ «Консалтин-
гова компанія 
«Бюро оцінки 
Стефанович»

10 Приміщення будівлі 
№ 87 військового міс-
течка № 17

14,0 65009, м. Оде-
са, Фонтанська 
дорога, 10

Військова академія 
(м. Одеса)

ФОП  
Лосева О. М. 

11 Приміщення другого 
поверху двоповерхо-
вої будівлі на території 
Паромного комплексу 
Іллічівського порту, інв. 
№ 12705

27,5  м. Іллічівськ, 
с. Бурла-
ча Балка, 
вул. Північ-
на, 4

ДП « Іллічівський мор-
ський торговельний 
порт»

ТОВ «Вердикт 
Експертиза»

12 Нежитлові приміщення 
на першому поверсі 
двоповерхової будівлі 
будинку ТЕК паромного 
комплексу ІМТП, інв. 
№ 4625

37,3 Одеська обл., 
м. Іллічівськ, 
с. Бурла-
ча Балка, 
вул. Північ-
на, 4

ДП «Іллічівський мор-
ський торговельний 
порт»

ПП «Аркада Юг»

13 Нежитлові приміщення 
на першому поверсі 
будівлі (літ. «Б», інв. 
№ 10311212)

87,3 м. Одеса, 
вул. Мель-
ницька, 24а

Національний універ-
ситет «Одеська юри-
дична академія»

ТОВ «Одеська 
регіональна екс-
пертна компанія»

14 Частина системи паро-
проводу та конденсато-
проводу

172,0 Одеська обл., 
м. Южне, МТП 
Южний, прр-2

ДП «Морський торго-
вельний порт «Южний»

ТОВ «ЕОС»

15 Нежитлові приміщення 
першого поверху дво-
поверхової будівлі адмі-
ністративного корпусу 
№ 4 (інв. № 072503)

38,8 м. Одеса, Мит-
на площа, 1

ДП «Одеський мор-
ський торговельний 
порт»

ТОВ «Консалтин-
гова компанія 
«Бюро оцінки 
Стефанович»

16 Нежитлові приміщення 
на 6-му поверсі (кімн. 
603) будинку АПК 

17,5 м. Одеса, Мит-
на площа, 1

ДП «Одеський мор-
ський торговельний 
порт»

ТОВ «Вердикт 
Експертиза»

17 Нежитлові приміщення 
на першому рівні будин-
ку морського вокзалу

27,3 м. Одеса, 
вул. Примор-
ська, 6

Одеська філія Дер-
жавного підприємства 
«Адміністрація мор-
ських портів України»

ТОВ «Консалтин-
гова компанія 
«Бюро оцінки 
Стефанович»

18 Нежитлові приміщення 
третього поверху, інв. 
№ 07300

52,7 м. Одеса, 
вул. Примор-
ська, 6

Одеська філія Дер-
жавного підприємства 
«Адміністрація мор-
ських портів України»

ТОВ «Консалтин-
гова компанія 
«Бюро оцінки 
Стефанович»

19 Відділена частина 
нежитлового прибудо-
ваного приміщення на 
даху будівлі гуртожитку

7,7 м. Одеса, 
вул. Компози-
тора Нищин-
ського, 4

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

ТОВ «Одеська 
регіональна екс-
пертна компанія»
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інформація 
рв фдму по Полтавській області про підсумки конкурсу  

з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть  
залучені до проведення незалежної оцінки  
об’єктів оренди, що відбувся 19.11.2015

Переможцем конкурсу визнано: 
юридичну особу – Товариство з обмеженою відповідальністю  

«Консал тингова компанія «Форекс» по частині нежитлового примі-
щення площею 11,7 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Фрунзе, 
164, м. Полтава; частині нежитлового приміщення площею 4,1 м2. 
Місцезнаходження об’єкта: вул. Проїзд, 40 років ДАІ, 3, м. Кременчук, 
Полтавська обл.; частині нежитлового приміщення площею 3,0 м2. 
Місцезнаходження об’єкта: вул. Леніна, 75в, м. Гадяч, Полтавська 
обл. Балансоутримувач: УДАІ УМВС України в Полтавській області. 
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення дого-
вору оренди;

юридичну особу – Приватне підприємство «Укрбізнесконсалтінг» 
по вбудованому нежитловому приміщенню вокзалу ст. Кременчук 
площею 41,8 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Першотравнева, 52, 
м. Кременчук, Полтавська область. Балансоутримувач: Відокремлений 
підрозділ «Кременчуцьке БМЕУ» ДП «Південна залізниця». Мета оцін-
ки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору 
оренди;

фізичну особу – підприємця Старікова Олександра Вікторовича 
по нежитловому приміщенню в адміністративній будівлі площею 
32,6 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Гоголя, 25, м. Полтава. 
Балансоутримувач: Державний проектний інститут містобудування 
«Міськбудпроект». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою 
продовження дії договору оренди;

юридичну особу – Товарну біржу «Полтавська регіональна біржа не-
рухомості» по частині нежитлового приміщення будівлі площею 88,4 м2. 
Місцезнаходження об’єкта: вул. Перемоги, 15, м. Лохвиця, Полтавська 
область. Балансоутримувач: Управління пенсійного фонду України в 
Лохвицькому районі. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з ме-
тою продовження дії договору оренди;

юридичну особу – Приватне підприємство «Центр незалежної 
оцінки та експертизи» по нежитлових приміщеннях площею 51,3 м2. 
Місцезнаходження об’єкта: вул. Огія, 17, м. Кобеляки, Полтавська об-
ласть. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Полтавській 
області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продо-
вження дії договору оренди.

інформація 
рв фдму по тернопільській області про підсумки  
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  

що відбувся 24.11.2015
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 

проведення незалежної оцінки об’єкта – гідротехнічних споруд ста-
ву Верхній Зборів № 1 площею 6,0 га, що включає в себе: водопос-
тачальний канал (інвентарний номер 100), паводковий водоспуск (ін-
вентарний номер 144), верхню споруду (інвентарний номер 145), що 
перебувають на балансі Державного підприємства «Укрриба», на те-
риторії Зборівської міської ради Тернопільської області визнано ТОВ 
фірму «Гудвіл».

інформація 
рв фдму по Херсонській області про підсумки конкурсу  

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

державного майна, що відбувся 24.11.2015
Необоротні активи єдиного майнового комплексу державного під-

приємства «Державне науково-виробниче підприємство «Винкон серв-
проект», у складі: вбудовані нежитлові приміщення першого поверху та 
підвалу загальною площею 526,7 м2, розташовані в дев’ятиповерховому 
житловому будинку, за адресою: м. Херсон, вул. Червонофлотська, 124; 
60 (шістдесят) одиниць основних засобів (меблі, комп’ютерна техніка 
та інше). Переможець конкурсу – КПЦ «Унікон».

Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 66,2 м2 на пер-
шому поверсі адмінбудівлі, що перебувають на балансі Херсонського 
будівельно-монтажного експлуатаційного управління № 4 служби 
будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд Одеської залізниці, за 
адресою: м. Херсон, просп. 200 років Херсона, 5, переможець конкур-
су – ПП «ЕЮФ «Епрайс - Консул».

інформація 
рв фдму по Хмельницькій області про підсумки конкурсу  

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

державної власності, що відбувся 24.11.2015
1. Вбудоване приміщення на першому поверсі адміністратив-

ного будинку управління статистики у Старокостянтинівському ра-
йоні площею 8,7 м2, що перебуває на балансі Головного управління 
статистики у Хмельницькій області, за адресою: Хмельницька обл., 
м. Старокостянтинів, пров. Подільський, 2. Конкурсною комісією при-
йнято рішення про укладення договору з переможцем конкурсу – ФОП 
Панік Ю. О.

2. Приміщення для обслуговування машин в металевому ангарі за-
гальною площею 180,0 м2, що перебуває на балансі ДП Міністерства 
оборони України «Українська дорожньо-транспортна компанія «Воєн-
конверс-43», за адресою: м. Хмельницький, вул. Гарнізонна, 16. 
Конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору з пе-
реможцем конкурсу – Товарною біржею «Подільська».

3. Частина приміщення на першому поверсі фойє поліклініки для 
дорослих загальною площею 19,7 м2, що перебуває на балансі ДЗ 
«Спеціалізована медико-санітарна частина № 4 МОЗ України», за адре-
сою: Хмельницька обл., м. Нетішин, вул. Лісова, 1. Конкурсною комі-
сією прийнято рішення про укладення договору з єдиним учасником 
конкурсу – ПП «Агентство нерухомого майна «Гудвіл».

4. Вбудоване приміщення загальною площею 122,0 м2 у будівлі, 
що перебуває на балансі Хмельницької дирекції УДППЗ «Укрпошта», 
за адресою: Хмельницька обл., Ізяславський р-н, с. Плужне, вул. 
Жовтнева, 2. Конкурсною комісією прийнято рішення про укладення 
договору з переможцем конкурсу – ПП «ТЗК-Експерт».

5. Частина вбудованого приміщення загальною площею 17,5 м2, 
що перебуває на балансі Дунаєвецького РВ УМВСУ у Хмельницькій 
області, за адресою: Хмельницька обл., м. Дунаївці, вул. Спортивна, 
2. Конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору з 
переможцем конкурсу – ТОВ «Експерт».

6. Вбудоване приміщення загальною площею 20,8 м2 в одноповер-
ховій будівлі КПП, що перебуває на балансі Автономного пункту спо-
стереження, за адресою: Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський 
р-н, с. Ластівці, вул. Перемоги, 4. Конкурсною комісією прийнято рі-
шення про укладення договору з єдиним учасником конкурсу – ТОВ 
«ЦНО «Проскурів-Експерт».

7. Вбудовані приміщення загальною площею 37,7 м2, що перебува-
ють на балансі Хмельницької дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: 
Хмельницька обл., Новоушицький р-н, с. Вільховець, вул. Ковальчука, 
89. Конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору з 
переможцем конкурсу – Товарною біржею «Подільська».

8. Вбудоване приміщення площею 13,0 м2 на першому поверсі 
двоповерхової будівлі, що перебуває на балансі Хмельницької дирек-
ції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Хмельницька обл., Красилівський 
р-н, с. Западинці, вул. Леніна, 26а. Конкурсною комісією прийня-
то рішення про укладення договору з переможцем конкурсу – ТОВ 
«Поділля-Експерт».

9. Вбудовані приміщення загальною площею 42,0 м2, що перебу-
вають на балансі Хмельницької дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адре-

16,6 м2, що перебувають на балансі ДП «Запорізький державний цирк». 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 41;

ФОП Таран Марину Анатоліївну на виконання робіт з оцінки 
об’єкта оренди: нежитлового приміщення № 57 першого поверху бу-
дівлі, літ. А-3, загальною площею 10,9 м2, що перебуває на балансі 
Запорізької дирекції УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Запорізька обл., м. Кам’янка-Дніпровська, вул. Леніна, 1;

ТОВ «Національна експертно-правова група» на виконання робіт 
з оцінки об’єкта оренди: нежитлових приміщень № 31А, 32, 33 пер-
шого поверху двоповерхової будівлі (літ. А-2, Б-2) загальною площею 
21,34 м2, що перебувають на балансі ДНЗ «Запорізький правобережний 
професійний ліцей». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, 
вул. Вишневського, 2.

інформація 
рв фдму по луганській області про підсумки конкурсу  

з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть  
залучені до проведення незалежної оцінки  
об’єктів оренди, що відбувся 24.11.2015

1. Група інвентарних об’єктів у складі: № 2020, інв. № 274204, за-
гальною площею 357,0 м2, будівля № 2021/1, інв. № 60010, загаль-
ною площею 357,0 м2; обвалування та споруди в валах (буд. 8/1), 
інв. № 274215, загальною площею 141,0 м2 за адресою: Луганська 
обл., м. Рубіжне, вул. Заводська, 1/3. Переможець конкурсу – ФОП 
Сорокіна І. М.

2. Вбудоване нежитлове приміщення площею 30,8 м2 одноповер-
хової будівлі (інв. № 3008)за адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ, 
с. Геологів, 14 за адресою: Луганська обл., с. Геологів, 14. Переможець 
конкурсу – ФОП Сорокіна І. М. 

3. Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 35,8 м2 на 
другому поверсі п’ятиповерхової будівлі побутового корпусу № 2 (інв. 
№ 1031008) за адресою: Луганська обл., м. Кремінна, просп. Леніна, 
1. Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М. 

4. Нежитлове вбудоване приміщення: кімната № 212 на другому 
поверсі нежитлової будівлі (інв. № 10310004) за адресою: Луганська 
обл., м. Лисичанськ, вул. Свердлова, 275. Переможець конкурсу – 
ФОП Сорокіна І. М. 

5. Частина вбудованого нежитлового приміщення на першому по-
версі п’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 1 (інв. № 10310000) за 
адресою: Луганська обл., м. Щастя, вул. Донецька, 121. Переможець 
конкурсу – ФОП Сорокіна І. М. 

інформація 
рв фдму по львівській області про підсумки конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 23.11.2015
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціноч-

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

з ФОП Войтенко Н. Б. на проведення незалежної оцінки вбудованих 
нежитлових приміщень загальною площею 29,4 м2 на першому поверсі 
одноповерхової будівлі, Львівська обл., Городоцький р-н, с. Родатичі, 
вул. Залізнична, 3а;

з ТзОВ «Гал-Світ» на проведення незалежної оцінки нежитлових 
приміщень № 128, 129 загальною площею 47,8 м2 на третьому поверсі 
будівлі, Львівська обл., м. Перемишляни, вул. Галицька, 5а;

з СПД Савицьким Д. К. на проведення незалежної оцінки нерухо-
мого майна загальною площею 159,2 м2 виробничо-побутового бу-
динку, а саме: нежитлових приміщень № 1-13 першого поверху пло-
щею 125,6 м2 та тераси площею 33,6 м2, Львівська обл., Буський р-н, 
с. Ожидів, вул. Шашкевича, 73;

з ТзОВ «ТермінЛТД» на проведення незалежної оцінки нежитлового 
приміщення № 3 загальною площею 3,9 м2 на першому поверсі будівлі, 
Львівська обл., м. Самбір, вул. Середня, 136;

з ТзОВ «Експерттранском» на проведення незалежної оцінки части-
ни привокзальної площі приміського вокзалу станції Львів (біля квитко-
вих кас) загальною площею 2,0 м2, м. Львів, вул. Городоцька, 112;

з СПД Корнійчук Н. В. на проведення незалежної оцінки частин вбу-
дованого нежитлового приміщення № 57 за № 57(2), № 57(6), № 57(7) 
загальною площею 33,6 м2 на другому поверсі дванадцятиповерхової 
адміністративної будівлі, м. Львів, просп. В. Чорновола, 4;

з ТзОВ «Західна Консалтингова Компанія» на проведення неза-
лежної оцінки нежитлового приміщення загальною площею 6,29 м2 на 
першому поверсі будівлі під літ. «Б-3» – новий аеровокзал, м. Львів, 
вул. Любінська, 168;

з ПП «ЕкспертЦентр» на проведення незалежної оцінки вбудованих 
нежитлових приміщень загальною площею 579,2 м2 на першому повер-
сі двоповерхової будівлі, м. Львів, вул. Стрийська, 105;

з ТзОВ «Інвестиційна група «Захід» на проведення незалежної оцін-
ки площадки для господарських потреб котельні загальною площею 
103,9 м2, Львівська обл., Стрийський р-н, м. Моршин, вул. Джерельна, 5;

з ФОП Крилошанський Ю. Є. на проведення незалежної оцінки 
нежитлового приміщення загальною площею 32,5 м2 на четвертому 
поверсі адміністративної будівлі, Львівська обл., м. Перемишляни, 
вул. Галицька, 5а;

з ФОП Крилошанський Ю. Є. на проведення незалежної оцінки вбу-
дованих нежитлових приміщень загальною площею 42,6 м2 на першо-
му поверсі адміністративної будівлі, Львівська обл., м. Перемишляни, 
вул. Галицька, 5а;

з ТзОВ «Гал-Світ» на проведення незалежної оцінки нежитлового 
приміщення загальною площею 13,0 м2 на першому поверсі адміністра-
тивної будівлі, Львівська обл., м. Перемишляни, вул. Галицька, 5а;

ухвалено рішення про укладення договорів на проведення неза-
лежної оцінки для продовження договору оренди: 

з ТзОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг» на проведення незалежної 
оцінки об’єкта оренди – нежитлових приміщень № 2; 3 загальною 
площею 31,1 м2 на першому поверсі в одноповерховій прибудові до 
4-поверхової будівлі, м. Львів, вул. О. Кульчицької, 2;

з ПП «Експерт Маш» на проведення незалежної оцінки об’єкта орен-
ди – частини нежитлового приміщення на першому поверсі наукової 
бібліотеки загальною площею 4,0 м2, м. Львів, вул. Професорська, 1;

з ТзОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг» на проведення незалежної оцін-
ки об’єкта оренди – вбудованих нежитлових приміщень загальною 
площею 390,3 м2 на першому поверсі триповерхової будівлі, м. Львів, 
вул. Словацького, 1;

з ПП «Леда» на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – 
вбудованих нежитлових приміщень загальною площею 68,1 м2 на 
четвертому поверсі п’ятиповерхової будівлі гуртожитку, м. Львів, 
вул. Володимира Великого, 33;

з ФОП Войтенко Н. Б. на проведення незалежної оцінки об’єкта 
оренди – нежитлового приміщення площею 10,9 м2 на першому по-
версі одноповерхової будівлі, Львівська обл., Городоцький р-н, с. Угри, 
вул. Вербова, 19;

з ТзОВ «ТермінЛТД» на проведення незалежної оцінки об’єкта орен-
ди – нежитлових приміщень загальною площею 101,2 м2 у будівлі кор-
пусу патанатомії, м. Львів, вул. Пекарська, 52;

з НК «Укрексперт» на проведення незалежної оцінки об’єкта орен-
ди – групи інвентарних об’єктів, у складі: контора зі складськими при-
міщеннями (літ. А-1) площею 248,9 м2; цех виварювання солі (літ. Б-1) 
площею 80,0 м2; колодязь № 3 площею 4,0 м2; альтанка площею 5,8 м2; 
огорожа № 2 площею 63,0 пог. м з воротами № 1 площею 8,0 м2; вби-
ральня (літ. Г) площею 4,0 м2; дорога (літ. І) площею 1 400,0 м2; над-
каптажна будівля джерела 3 (літ. В-1) площею 26,6 м2; підпірна стіна 
площею 43,0 м2; навіс (літ. П) площею 110,7 м2; свердловина № 2 ре ре 
площею 80,0 м2 з надкаптажною спорудою свердловини 2ре (літ. А-1) 
площею 4,4 м2, Львівська обл., м. Моршин, вул. Привокзальна, 45а та 
Львівська обл., с. Баня Лисовицька, вул. Курортна, 25а.

сою: Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с. Кульчіївці, 
вул. Центральна, 2. Конкурсною комісією прийнято рішення про укла-
дення договору з переможцем конкурсу – ТОВ «ЦНО «Проскурів-
Експерт».

10. Вбудоване приміщення площею 14,6 м2 в одноповерховій будів-
лі відділення зв’язку, що перебуває на балансі Хмельницької дирекції 
УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Хмельницька обл., Городоцький р-н, 
с. Куманів, вул. Центральна, 83. Конкурсною комісією прийнято рішення 
про укладення договору з переможцем конкурсу – ПП «ТЗК-Експерт».

11. Частина вбудованого приміщення загальною площею 78,0 м2, 
що перебуває на балансі Хмельницької дирекції УДППЗ «Укрпошта», за 
адресою: Хмельницька обл., Славутський р-н, с. Ганнопіль, вул. Одухи. 
Конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору з пе-
реможцем конкурсу – ПП «Агентство нерухомого майна «Гудвіл».

12. Вбудоване приміщення площею 35,3 м2 в одноповерховій будів-
лі відділення зв’язку, що перебуває на балансі Хмельницької дирекції 
УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Хмельницька обл., Летичівський р-н, 
с. Новокостянтинів, вул. Поштова, 6/1. Конкурсною комісією прийня-
то рішення про укладення договору з переможцем конкурсу – ТОВ 
«Поділля-Експерт».

13. Вбудоване приміщення загальною площею 10,2 м2, що пере-
буває на балансі Хмельницької дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адре-
сою: Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Семенів, вул. Центральна, 
12. Конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору з 
єдиним учасником конкурсу – ПП «ТЗК-Експерт».

14. Вбудоване приміщення загальною площею 21,5 м2, що перебу-
ває на балансі Хмельницької дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: 
Хмельницька обл., Городоцький р-н, с. Нове Поріччя, вул. Центральна, 
18а. Конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору 
з переможцем конкурсу – ПП «ТЗК-Експерт».

15. Частина вбудованих приміщень загальною площею 25,4 м2 в од-
ноповерховій будівлі пошти, що перебуває на балансі Хмельницької ди-
рекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Хмельницька обл., Шепетівський 
р-н, с. Серединці, вул. Леніна, 99а. Конкурсною комісією прийнято рі-
шення про укладення договору з переможцем конкурсу – ПП «Агентство 
нерухомого майна «Гудвіл».

інформація 
рв фдму по Чернігівській області про підсумки конкурсу  

з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть  
залучені до проведення незалежної оцінки  
об’єктів оренди, що відбувся 25.11.2015

1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – приміщень гара-
жів площею 136,7 м2, що перебувають на балансі Чернігівського між-
районного управління водного господарства, за адресою: м. Чернігів, 
просп. Миру, 233 визнано ТОВ «Північна експертна компанія».

2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – нежитлового при-
міщення площею 21,2 м2 на другому поверсі адмінбудівлі, що перебу-
ває на балансі Головного управління статистики у Чернігівській області, 
за адресою: Чернігівська обл., смт Козелець, вул. Комсомольська, 14  
визнано ТОВ «Північна експертна компанія».

3. По об’єкту оцінки – частині нежитлового приміщення площею 
3,2 м2 будівлі відділення поштового зв’язку, що перебуває на балан-
сі Чернігівської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Чернігівська 
обл., м. Ніжин, пл. Заньковецької, 4, єдиному учаснику конкурсу – ПП 
«Десна-Експерт-М» було запропоновано укласти з регіональним від-
діленням договір на проведення оцінки.

4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – нежитлових при-
міщень площею 29,2 м2 першого поверху двоповерхової адмінбудів-
лі, що перебувають на балансі Управління Державної казначейської 
служби України в Ріпкинському районі Чернігівської області, за адре-
сою: Чернігівська обл., смт Ріпки, вул. Святомиколаївська, 104 визна-
но ТОВ «Центр нерухомості».

5. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – нежитлових приміщень 
площею 191,10 м2 на першому поверсі будівлі колишнього навчально-
го корпусу, що перебуває на балансі Прилуцького професійного ліцею 
Чернігівської області, за адресою: 17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, 
вул. Київська, 337 визнано ПП «Десна-Експерт-М».

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 20.11.2015 

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки Площа, м2 Адреса об’єкта оцінки Переможець – СОД 

1 Нежитлове 
приміщення

591,9 м. Київ, вул. Велика 
Васильківська, 55

СПД Чайка С. О.

2 Нежитлове 
приміщення

151,2 м. Київ, вул. Ломоно-
сова, 33/43

ПАТ ДАК «Національна  
мережа аукціонних центрів»

3 Нежитлове 
приміщення

20,6 м. Київ, просп. Акаде-
міка Глушкова, 4е

ФОП Острик Т. В.

4 Нежитлове 
приміщення

28,5 м. Київ, вул. Ломоно-
сова, 33/43

ПАТ ДАК «Національна  
мережа аукціонних центрів»

5 Нежитлове 
приміщення

103,2 м. Київ, вул. Смолен-
ська, 19

ПП «Енергомакс»

6 Нежитлове 
приміщення

106,5 м. Київ, вул. Смолен-
ська, 19

ПП «Гарант-Експерт»

7 Нежитлове 
приміщення

1 102,8 м2, з ураху-
ванням збільшен-
ня – 1 629,8 м2 

м. Київ, вул. Привок-
зальна, 3

ТОВ «ТРИБЬЮТ-
КОНСАЛТИНГ»

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 26.11.2015

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки майна визнано: 

ПП «Україна-Експерт-Центр» (м. Житомир, вул. Котовського, 60, 
кв. 11) по об’єктах: 

нежитлових приміщеннях котельні (літ. Б) площею 84,8 м2, що пе-
ребувають на балансі Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за 
адресою: Житомирська обл., смт Брусилів, вул. 1 Травня, 45;

нежитловому приміщенню площею 10,3 м2 на першому поверсі  
адмінбудівлі (літ. А), що перебуває на балансі Радомишльського район-
ного відділу УМВС в Житомирській області, за адресою: Житомирська 
обл., м. Радомишль, вул. Мала Житомирська, 11а;

ТОВ багатопрофільну фірму «Консул ЛТД» (м. Житомир, вул. Вой-
кова, 3) по об’єкту – частині нежитлового приміщення площею 14,0 м2 
будівлі акумуляторної (літ. А), що перебуває на балансі Новоград-
Волинської районної державної адміністрації Житомирської області, 
за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Від-
родження, 2.

інформація 
рв фдму по рівненській області про підсумки  

конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  
що відбувся 24.11.2015 

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації – будівлі овоче-
сховища загальною площею 104,5 м2 разом із земельною ділянкою пло-
щею 0,0958 га за адресою: Рівненська обл., Острозький р-н, с. Оженин, 
вул. Заводська, 1ж визнано ТОВ «Експерна фірма «Нива-Експерт».


