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

ПрИВАТИЗоВАно ШЛЯХом ПроДАЖУ нА АУКЦіоні

ЛЬвівсЬка оБЛасТЬ
Окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів 

у складі: гідромонітор ГМН-250 (2 шт.), шліфмашинка ВЕМ-2100, при-
лад ПКБ-7, прилад Ц-4300, сейф металевий, мегаометр № 4100/4, 
за адресою: м. Львів, вул. Братів Міхновських, 32а, яке в процесі при-
ватизації не увійшло до статутного капіталу ВАТ «Львівгідромеханізація» 
та перебуває на зберіганні ТОВ «Рем-Трест». Приватизовано юридич-
ною особою за 4 367,52 грн, у т. ч. ПДВ – 727,92 грн.

Окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів 
у складі: резервуар металевий – 2,5 м3, кран-балка – 1 т, кран-балка – 
5 т, кран-балка – 2 т, компресор СО-7 л, лебідка – 5 т, машина СО-89, 
електрокамін «Мрія», електрокалорифер (4 шт.), компресор СО-7Б, 
перетворювач зварювальний ТД-502, трансформатор ТД-500, транс-
форматор ТДМ-401, трансформатор шахтний (2 шт.), напівавтомат 
зварювальний А-765, напівавтомат зварювальний А-580, випрямляч 
ВДУ-505, випрямляч ВКСМ-1000, приставка ПДО-517, верстат токарно-
гвинтовий ІК62 (2 шт.), верстат токарно-карусельний «Булард», верстат 
лоботокарний ІН692, верстат токарний Мод 165, верстат довбильний 
7А420, верстат зубофрезерний 532, верстат фугувальний М-К, за адре-
сою: м. Львів, вул. Братів Міхновських, 32а, яке в процесі приватизації 
не увійшло до статутного капіталу ВАТ «Львівгідромеханізація» та пе-
ребуває на зберіганні ТОВ «Рем-Трест». Приватизовано юридичною 
особою за 136 938,12 грн, у т. ч. ПДВ – 22 823,02 грн.

оГоЛоШеннЯ Про ВИВЧеннЯ ПоПИТУ 

вінницЬка оБЛасТЬ
Пропонується до приватизації шляхом продажу на аукціоні 

об’єкт державної власності групи а разом із земельною ділянкою – 
частина комплексу будівель та споруд загальною площею 119,3 м2 
у складі: навісу літ. «Л1» площею 9,6 м2, складу літ. «Л» площею 30,1 м2, 
складу літ. «Л2» площею 5,4 м2, кузні літ. «М» площею 38,4 м2, складу літ. 
«Н» площею 11,5 м2, насосної літ. «О» площею 5,3 м2, прохідної літ. «К» 
площею 19,0 м2 за адресою: Вінницька обл., м. Немирів, вул. Леніна, 281, 
що перебуває на позабалансовому рахунку ПрАТ «ЮБІПАРТНЕР».

Відомості про об’єкт: частина комплексу будівель та споруд загаль-
ною площею 119,3 м2 у складі: будівлі прохідної (літ. К) площею 19,0 м2 
1988 року побудови; будівлі складу (літ. Л) площею 30,1 м2 1981 року 
побудови, навісу (літ. Л1) площею 9,6 м2 1984 року побудови, складу 
(літ. Л2) площею 5,4 м2 1984 року побудови; будівлі кузні (літ. М) пло-
щею 38,4 м2 1968 року побудови; будівлі складу (літ. Н) площею 11,5 м2 
1975 року побудови; будівлі насосної (літ. О) площею 5,3 м2 1975 року 
побудови. Фізичний стан будівель задовільний.

Будівлі та споруди розташовані на території колишнього ВАТ «Неми-
рівське БМП – 6» (земельна ділянка площею 2,2187 га). Під об’єктами 
земельні ділянки окремо не виділялись.

Більш детальну інформацію щодо зазначеного об’єкта можна отри-
мати за телефоном (0432) 35-46-29.

Пропозиції щодо придбання об’єкта слід надсилати протягом 
20 днів з дня публікації оголошення за адресою: 21100, м. вінни-
ця, вул. гоголя, 10, рв фдму по вінницькій області.

дніПроПеТровсЬка оБЛасТЬ
інформація  

про повторний продаж на аукціоні за методом зниження ціни 
об’єкта державної власності – єдиного майнового комплексу 

державного підприємства дніпропетровське спеціальне 
конструкторсько-технологічне бюро «елеватормлинмаш»
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного підпри-

ємства Дніпропетровське спеціальне конструкторсько-технологічне 
бюро «Елеватормлинмаш». 

Адреса об’єкта: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 
16/18.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 14312884.
Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг), у тому чис-

лі експортної: обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за 9 місяців 2012 
року – 895 тис. грн; у період 2010 – 2012 рр. підприємство продукцію 
на експорт не відвантажувало, міждержавних угод не укладало. Осно-
вні напрями діяльності підприємства: науково-технічні дослідження, 
розроблення конструкторської документації, випробування дослідних 
зразків та поставлення на серійне виробництво устаткувань для зер-
носховищ, млинової і комбікормової промисловості.

Відомості про об’єкт: у 2013 – 2014 рр. підприємство не здійсню-
вало господарську діяльність. До складу об’єкта приватизації входить 
нерухоме майно: об’єкт незавершеного будівництва – інженерно-
лабораторний корпус з надбудовою літ. А-3 (94 % готовності); ангар 
металевий літ. Б, рік побудови – 1991; навіси літ. В, Г, рік побудови – 
1991; металева вбиральня літ. Д, рік побудови – 1991; огорожа № 1, 
3-7, 9, металеві ворота № 2, 8; асфальтове мостіння літ. І – 2 010,0 м2 
за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Краснозаводська, 54, обладнан-
ня, устаткування, транспортні засоби. 

Основні фінансові показники діяльності підприємства станом на 
30.11.2014:

дебіторська заборгованість: 5,0 тис. грн за розрахунками з бю-
джетом;

додатковий вкладений капітал: 1 045,00 тис. грн; непокритий зби-
ток: 449,00 тис. грн.;

довгострокові фінансові зобов’язання: 401,00 тис. грн.;
кредиторська заборгованість: за товари, роботи, послуги – 26,00 

тис. грн; поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом – 88,00 
тис. грн; поточні зобов’язання зі страхування – 5,00 тис. грн; поточні 
зобов’язання з оплати праці – 14,00 тис. грн; інші поточні зобов’язання – 
5,00 тис. грн. 

Фінансові результати: IV кв. 2011 р. – 5 тис. грн (прибуток), 
І кв. 2012 р.– 66 тис. грн (прибуток), II – IV кв. 2012 р. – 112 тис. грн 
(збиток), 2013 р. – 136 тис. грн (збиток), І – ІІІ кв. 2014 року – 170 тис. 
грн (збиток).

Кількість та склад робочих місць: станом на 30.11.2014 на підпри-
ємстві працювало 3 співробітники, а саме: директор, головний інже-
нер, головний бухгалтер.

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 
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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)

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка перебуває 
в постій ному користуванні ДП ДСКТБ «Елеватормлинмаш» відповідно 
до державного акта на право постійного користування земельною ді-
лянкою площею 0,4085 га для обслуговування інженерно-лабораторного 
корпусу в м. Дніпропетровську (вул. Краснозаводська, 54); кадастровий 
номер 1210100000:07:498:0005; цільове призначення: для розміщення 
та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, землі 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого при-
значення (обслуговування інженерно-лабораторного корпусу).

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

Початкова ціна об’єкта приватизації – 3 655 200,00 грн, ПДВ – 
731 040,00 грн.

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 
4 386 240,00 грн.

Умови продажу об’єкта: 
покупець стає правонаступником прав і обов’язків (у тому числі креди-

торської та дебіторської заборгованості) приватизованого підприємства 
(крім права постійного користування земельною ділянкою); не прово-
дити звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи 
нового власника чи уповноваженого ним органу протягом 6 місяців від 
дня переходу до нього права власності; здійснити необхідні заходи щодо 
вилучення державного підприємства з Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб та фізичних осіб – підприємців та анулювати печатки і штампи 
державного підприємства в установленому законодавством порядку; 
протягом року з моменту укладення договору купівлі-продажу створити 
не менш як 5 нових робочих місць; забезпечити безпечні умови праці, 
що мінімізують випадки травматизму; працевлаштовувати осіб з обме-
женими фізичними можливостями, створювати належні умови праці для 
таких осіб з урахуванням їх особливих потреб, відповідного облаштуван-
ня виробництв та забезпечення доступу до них зазначених осіб; покупцю 
в процесі експлуатації об’єкта здійснювати заходи щодо збереження 
навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних, 
екологічних та протипожежних норм в порядку, визначеному чинним за-
конодавством України; покупцю здійснити державну реєстрацію об’єкта 
приватизації у встановленому законом порядку; після придбання об’єкта 
приватизації не відчужувати його протягом 3 років з моменту підписання 
акта передання державного майна; право користування, купівлі, оренди 
земельної ділянки під об’єктом покупцем вирішується самостійно в по-
рядку, встановленому чинним законодавством України.

Грошові кошти на участь в аукціоні за методом зниження ціни – 
438 624,00 грн (без ПДВ), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта 
приватизації, покупець перераховує на р/р № 37311009001104 в ГУД-
КСУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, РВ ФДМУ по Дніпро-
петровській області, код за ЄДРПОУ 13467337.

Плата за реєстрацію заяви у 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 12.00 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.  
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.

ЛЬвівсЬка оБЛасТЬ
інформація 

про продаж на аукціоні за методом зниження ціни об’єкта  
державної власності – єдиного майнового комплексу – 
структурного підрозділу – цеху по переробці деревини 

та виготовленню тарної заготовки державного  
підприємства української державної компанії 

по реструктуризації підприємств вугільної  
промисловості «укрвуглереструктуризація»

Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс – структурний підроз-
діл – цех по переробці деревини та виготовленню тарної заготовки 
державного підприємства Української державної компанії по реструк-
туризації підприємств вугільної промисловості «Укрвуглереструкту-
ризація».

Місцезнаходження об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, 
вул. Бічна Промислова, 35.

Балансоутримувач: ТОВ «Техноконсалтинг», код за ЄДРПОУ 
31242657 (зберігач).

Юридична адреса: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Про-
мислова, 1.

Види діяльності об’єкта: лісопильне та стругальне виробництво. 
Відомості про об’єкт: до складу ЄМК входять: будівля прохідної 

площею 17,9 м2; будівля машинної обробки площею 568,2 м2; будівля 
цеху підготовки інструментів площею 256,8 м2; триповерхова будівля 
адміністративно-побутового корпусу площею 536,3 м2; будівля елек-
тропідстанції площею 67,0 м2; будівля котельні площею 94,4 м2; будів-
ля лісопильної дільниці площею 604,3 м2; не завершений будівництвом 
складальний цех (готовність – 94 %) площею 1 223,5 м2; склад пиломате-
ріалів (відкрита розвантажувальна площадка) площею 240,0 м2; споруди; 
120 од. обладнання, частина якого потребує капітального ремонту.

Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне 
середовище не здійснюються.

Об'єкт перебував в оренді. Рішенням господарського суду Львів-
ської області від 29.06.2011 договір оренди розірвано. Господарська 
діяльність на об’єкті не проводилася з 2010 року. 

Станом на 31.07.2015: первісна вартість основних фондів – 3 494,8 
тис. грн; залишкова вартість основних фондів – 475,2 тис. грн; неза-
вершені капітальні інвестиції – 1 944,6 тис. грн; дебіторська та креди-
торська заборгованість відсутня.
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управління міждержавних майнових відносин 
та інвестиційних проектів, т. 280-32-43

проДаж об’єктів групи е

ПіДЛЯГАЮТь ПрИВАТИЗАЦіЇ ШЛЯХом ПроДАЖУ 
нА АУКЦіоні

ПереЛік
об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають 

приватизації шляхом продажу на аукціоні 
(затверджений наказом ФДМУ від 16.12.2015 № 1934)

ЧеркасЬка оБЛасТЬ
Будинок для вчителів № 47 разом зі земельною ділянкою за адресою: 

Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Привітне, вул. Леніна, 10.

микоЛаївсЬка оБЛасТЬ 
інформація 

про продаж на аукціоні 
будівельних матеріалів 

Назва об’єкта: депозит гірської маси – будівельні матеріали, придбані 
під час будівництва огороджувальної дамби в рамках проекту «Створення 
ГСХ р. Дунай – Чорне море на українській ділянці дельти».

інформація
про продаж державного пакета акцій публічного акціонерного 

товариства «укрсоцБанк» на аукціоні
Найменування: державний пакет акцій ПАТ «УКРСОЦБАНК» у кіль-

кості 6 762 шт., що становить 0,00004 % статутного капіталу товари-
ства.

Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, тел. (044) 
205-45-55.

Код за ЄДРПОУ 00039019.
Розмір статутного капіталу: 7 739 534 тис. грн.
Основний вид діяльності (за КВЕД): інші види грошового посеред-

ництва.
Номінальна вартість пакета акцій: 676,20 грн.
Початкова ціна продажу пакета акцій – 536,43 грн.
Площа земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти операцій-

ної діяльності банку: 14,7304 га, у т. ч.: 0,0556 га – землі перебувають у 
власності банку; 8,0795 га – землі, що перебувають у постійному корис-
туванні банку; 6,5953 га – землі, що перебувають в оренді банку.

Засоби платежу – грошові кошти.
Показники економічної діяльності за останні три роки 

Показник 2012 р. 2013 р. 2014 р.
Баланс активів і пасивів, тис. грн 45 135 585 43 647 079 48 078 447
Рентабельність, % 0,25 % (-2,6 %) (-7,34 %)
Вартість власного капіталу, тис. грн 10 378 249 9 259 962 6 140 094
Чистий прибуток, (збиток) , тис. грн  106 502 (1 153 571) (3 365 759)
Процентні доходи, тис. грн 4 610 525 4 114 105 3 575 728
Комісійні доходи, тис. грн 844 949 914 935 879 178

Показники господарської діяльності станом на 30.09.2015 

Показник Значення показника
Середньооблікова чисельність працівників, чол. 4 609
Балансова вартість основних фондів, тис. грн 5 457 535
Знос основних фондів, тис. грн (% від основних фондів) 1 130 264 (20,71)
Дебіторська заборгованість, тис. грн (у тому числі довгострокова) 50 836
Кредиторська заборгованість, тис. грн 98 160

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє при-
родне середовище, утворення і розміщення відходів, стан земельної ді-
лянки, природоохоронного обладнання та споруд, інформація про сплату 
екологічних зборів та платежів (за наявності): згідно з вимогами Подат-
кового кодексу України банк сплачує екологічний податок. За І півріччя 
2015 року сплачено податок на загальну суму 2,36 тис. грн.

Умови аукціону.
аукціон буде проведено у фонді державного майна україни 

15 січня 2016 року об 11.00 за адресою: м. київ, вул. кутузова, 
18/9, кімн. 303, 3-й поверх.

Реєстрація учасників аукціону буде проводитися в день проведення 
аукціону з 10.00 за місцем проведення аукціону.

Аукціон буде проводитися відповідно до Порядку здійснення підго-
товки до приватизації та продажу акцій (часток), що належать державі 

Місцезнаходження об’єкта: м. Миколаїв, вул. Проектна, 1.
Балансоутримувач: філія «Дельта-лоцман» Державного підприєм-

ства «Адміністрація морських портів України», ЄДРПОУ 38728507. 
Відомості про об’єкт: кам’яна продукція, складована на ділянках 

№ 1, 2, 3 загальною площею 3,052 га, на території філії «Миколаївський 
річковий порт» АСК «УКРРІЧФЛОТ». Згідно зі зйомками на дільниці № 1 
висота гірської маси від 1,5 м до 6,8 м, на ділянці № 2 – від 0,16 м до 
3,2 м, на ділянці № 3 – від 0,2 м до 3,2 м. Кам’яна маса складається з 
гранітного каменю (бутовий М100-800) з прошарком щебеню (фракції 
20-40 мм). Фактичний об’єм – 97 676,1 м3. Гірська маса зберігається з 
2006 року, являє собою несортовану масу бутового каменю та щебеню, 
яка забруднилася піском, глиною, поросла травою, місцями ростуть 
дерева. Сертифікат на будівельні матеріали відсутній.

 Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виді-
лена та перебуває в довгостроковій оренді філії «Миколаївський річко-
вий порт» АСК «УКРРІЧФЛОТ». 

Вартість об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 4 293 450,00 
грн.

Початкова вартість об’єкта з урахуванням Пдв – 5 152 140,00 
грн. 

Умови продажу об’єкта: 
сплатити ціну продажу об’єкта приватизації протягом 30 днів з дати 

нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; прийняти об’єкт 
приватизації протягом п’яти днів після сплати ціни його продажу згідно 
з актом приймання-передання; подальше призначення та використан-
ня об’єкта приватизації покупець вирішує самостійно; забезпечити 

у статутних капіталах господарських товариств, інших господарських 
організацій і підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних 
форм власності та розташованих на території України або за її межами, 
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 22 трав-
ня 2012 р. № 723 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 
червня 2012 р. за № 937/21249 (далі – Порядок).

Заява за встановленою формою (додаток до Порядку) та документи, 
що додаються до заяви, на участь в аукціоні, приймаються за адресою: 
01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, Фонд державного майна України, 
відділ з обробки, реєстрації, обліку вхідної та вихідної кореспонденції. 
Заява подається у трьох примірниках.

Кінцевий строк прийняття заяв на участь в аукціоні – 11 січня 2016 
року.

Грошові кошти у розмірі 10 % початкової вартості продажу пакета 
акцій, що становить відповідно 5,36 грн, перераховуються заявником 
окремим платіжним дорученням на рахунок № 37316021000058 в 
Державній казначейській службі України м. Києва, МФО 820172, код 
за ЄДРПОУ 00032945, одержувач коштів – Фонд державного майна 
України.

Реєстраційний внесок у розмірі одного неоподатковуваного мініму-
му доходів громадян, що становить 17,00 (сімнадцять) грн, та кошти під 
час розрахунків за придбаний пакет акцій перераховуються на рахунок 
№ 37183500900028 в Державній казначейській службі України м. Киє-
ва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945, одержувач коштів – Фонд 
державного майна України.

Відповідно до ч. 4 ст. 8 Закону України «Про приватизацію дер-
жавного майна» разом із заявою для участі в приватизації об’єкта 
державної власності подається інформація про потенційних покупців 
об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються дер-
жавні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – 
кінцевих власників.

Згідно зі ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного май-
на» не можуть бути покупцями юридичні особи, у майні яких частка 
державної власності перевищує 25 відсотків, державні господарські 
об’єднання, державні холдингові компанії, державні акціонерні това-
риства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства, особи, зареє-
стровані в офшорній зоні чи країнах, включених FATF до списку країн, 
що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних 
злочинним шляхом, та особи, які прямо чи опосередковано контролю-
ються особами, що не можуть бути покупцями.

Відповідно до Закону України «Про санкції», розпорядження Кабі-
нету Міністрів України від 11 вересня 2014 р. № 829-р «Про пропозиції 
щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших 
обмежувальних заходів», розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 12 серпня 2015 р. № 808-р «Про розширення пропозицій щодо за-
стосування персональних спеціальних економічних та інших обмеж-
увальних заходів» та Указу Президента України від 16 вересня 2015 р. 
№ 549/2015 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України 
від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних 
економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» заборонено 
участь у приватизації іноземним юридичним чи фізичним особам, ін-
шим суб’єктам, дії яких створюють реальні та/або потенційні загрози 
національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і терито-
ріальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або 
порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспіль-
ства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи 

вивіз об’єкта приватизації з території філії «Миколаївський річковий 
порт» АСК «УКРРІЧФЛОТ» до 31.12.2016; покупець зобов’язаний про-
тягом 30 днів з дати підписання акта приймання-передання укласти 
відповідний договір з ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» щодо 
визначення умов розміщення об’єкта приватизації на території філії 
«Миколаївський річковий порт» АСК «УКРРІЧФЛОТ»; покупець пови-
нен здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середови-
ща, забезпечення дотримання санітарних та екологічних норм, вимог 
природоохоронного законодавства.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час 
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 
№ 37184003000049 в ГУДКСУ у Миколаївській області, МФО 826013, 
ЄДРПОУ 20917284. Грошові кошти в сумі 515 214,00 грн, що становить 
10 % від початкової ціни продажу об’єкта аукціону, вносяться на раху-
нок р/р № 37318006000049 в ГУДКСУ у Миколаївській області, МФО 
826013, ЄДРПОУ 20917284. 

Термін приймання заяв – до 15.01.2016 включно. 
аукціон відбудеться 19.01.2016 у рв фдму по миколаївській 

області об 11.00 за адресою: м. миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й 
поверх, конференц-зал.

Приймання заяв для участі в аукціоні в робочі дні з 9.00 до 18.00, у 
п’ятницю – з 9.00 до 17.00. Служба з організації та проведення аукці-
ону: РВ ФДМУ по Миколаївській області, адреса: 54017, м. Миколаїв, 
вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн. 7, тел. (0512) 47-04-16. Ознайоми-
тися з об’єктом можна за місцем його розташування.

обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення пе-
решкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення 
громадянами України належних їм прав і свобод, до яких застосовані 
персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санк-
ції), зокрема резидентам Російської Федерації та особам, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами Російської Федерації 
або діють в їх інтересах.

Відповідно до ст. 186 Закону України «Про приватизацію держав-
ного майна» у випадках, передбачених законодавством про захист 
економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати дозвіл від-
повідного органу Антимонопольного комітету України на безпосереднє 
або опосередковане придбання, набуття у власність в інший спосіб чи 
отримання в управління акцій (часток, паїв) у розмірі, що забезпечує 
досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому ор-
гані управління відповідного суб’єкта господарювання.

Більш детальну інформацію про ПАТ «УКРСОЦБАНК» як емітента 
належного державі пакета акцій розміщено на офіційному сайті ПАТ 
«УКРСОЦБАНК» за адресою https://www.unicredit.ua.

З питань реєстрації учасників аукціону звертатися до Фонду дер-
жавного майна України, Управління міждержавних майнових відносин 
та інвестиційних проектів, відділ з питань правонаступництва кор-
поративних прав держави за тел.: (+38044) 284-51-61, 284-54-64, 
200-32-58 щодня з 9.00 до 18.00, у п’ятницю та передсвяткові дні – 
з 9.00 до 16.45.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 7 522 082,00 грн, 
ПДВ – 1 504 416,40 грн.

Початкова ціна з урахуванням Пдв – 9 026 498,40 грн. 
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта ста-

новить 902 649,84 грн. 
Умови продажу об’єкта: 
вид діяльності покупець визначає самостійно; створення робо-

чих місць; створення безпечних та нешкідливих умов праці; покупець 
зобов’язаний здійснити державну реєстрацію нерухомого майна, що 
входить до складу об’єкта приватизації, в установленому законом по-
рядку; питання землекористування вирішується покупцем після укла-
дення договору купівлі-продажу згідно з чинним законодавством; 
подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації протягом трьох 
років та у період чинності умов договору купівлі-продажу здійснювати 
після повної сплати ціни продажу за згодою державного органу при-
ватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, із забезпеченням 
переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем 
на момент такого відчуження.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час 
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок 
№ 37180500900001 в ГУДКСУ у Львівській області, банк одержувача – 
ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014. Одержувач коштів – РВ 
ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070.

Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта 
вноситься на рахунок № 37310009000186 в ГУДКСУ у Львівській об-
ласті, банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014. 
Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 
20823070.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – три дні до 
початку аукціону.

аукціон за методом зниження ціни буде проведено 15.01.2016 
об 11.00 за адресою: м. Львів, вул. січових стрільців, 3, рв фдму 
по Львівській області.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його роз-
ташування. Служба з організації та проведення аукціону – РВ ФДМУ по 
Львівській області, адреса: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, тел. (032) 
261-62-14. Заяви на участь в аукціоні приймаються в робочі дні з 9.00 
до 17.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.00 за адресою: 79000, м. Львів, 
вул. Січових Стрільців, 3, кімн. 5.

одесЬка оБЛасТЬ
інформація

про продаж на аукціоні об’єкта 
державної власності

Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею 270,0 м2 
(розмір частки – 81/100 нежитлової будівлі).

Адреса об’єкта: вул. Горького, 22, м. Татарбунари, Татарбунарський 
р-н, Одеська обл., 68100.

Балансоутримувач: Головне управління статистики в Одеській об-
ласті, ЄДРПОУ 02361819.

Адреса балансоутримувача: вул. Польська, 20а, м. Одеса, 65026.
Інформація про об’єкт: об’єкт займає частину приміщень адмі-

ністративно-офісної одноповерхової будівлі, що становить 81/100 її 
площі, а саме – 270,0 м2.

Із загальної площі приміщень об’єкта площа 66,5 м2 з 2009 року 
передана РВ ФДМУ по Одеській області в оренду під магазин (договір 
оренди діє до 19 серпня 2018 року), має окремий вхід. Решта примі-
щень не використовується.

Об’єкт забезпечено енерго- та водопостачанням, каналізацією. Рік 
введення в експлуатацію – 1960. Потребує ремонту.

Земельна ділянка площею 0,0363 га під об’єктом закріплена за 
Головним управлінням статистики в Одеській області відповідно до 
державного акта на право постійного користування земельною ділян-
кою від 29.12.12.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 605 610,00 грн, ПДВ – 121 122,00 
грн.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 726 732,00 грн.
Умови продажу:
1. Подальше використання об’єкта визначає покупець.
2. Утримання об’єкта у належному санітарно-технічному стані.
3. Питання використання земельної ділянки під придбаним об’єктом 

вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним законодав-
ством після підписання акта приймання-передання об’єкта.

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

Грошові кошти в розмірі 72 673,20 грн, що становить 10 % від почат-
кової ціни об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ 
ФДМУ по Одеській області на р/р № 37313002004570, МФО 828011, 
код 20984091, банк ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса.

аукціон відбудеться 15 січня 2016 року об 11.00 за адресою: 
м. одеса, вул. велика арнаутська,15, 11-й поверх, каб. 1115.

Кінцевий термін прийманя заяв для участі в аукціоні – 11 січня 2016 
року до 16.00.

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

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

харківсЬка оБЛасТЬ
інформація 

про продаж на аукціоні об’єкта 
державної власності

1. Назва об’єкта: нежитлові приміщення першого поверху № 25, 
26, 32, 33, 52-80; другого поверху № 20-32; третього поверху 
№ 19-26 загальною площею 1 399,2 м2 (колишня їдальня № 900) 
в літ. «а 4-7», що перебувають на балансі ПАТ «Харківський домобуді-
вельний комбінат № 1» (ліквідовано). 

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

проДаж об’єктів групи Д

фДму  повіДомляє

№ 64 (913)

регіональне відділення фонду державного 
майна україни по хмельницькій області 

огоЛоШує конкурс 
на заміщення посади провідного спеціаліста відділу 

приватизації, управління державним майном 
та корпоративними правами держави 

на час відпустки для догляду за дитиною 
до досягнення нею трирічного віку

Запрошуються до участі в конкурсі особи, які мають вищу 
економічну освіту, вільно володіють державною мовою та мають 
стаж роботи за спеціальністю.

Для участі в конкурсі подаються: заява про участь в конкурсі; 
копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України; 
особова картка з обліку кадрів за формою № П-2ДС; копія доку-
мента про вищу освіту; декларація про доходи; дві фотокартки 
розміром 4х6 см.

Конкурсною комісією проводиться іспит та співбесіда. Для 
ознайомлення з переліком питань іспиту звертатися до сектору 
з кадрової роботи, організаційно-документального, інформацій-
ного забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Хмельницькій 
області. 

Термін подання документів – 30 календарних днів з дня 
публікації цього оголошення.

Адреса: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, тел. 72-09-45.

Адреса об’єкта: 61106, м. Харків, вул. Плиткова, 12.
Відомості про об’єкт: нежитлові приміщення першого поверху № 25, 

26, 32, 33, 52-80; другого поверху № 20-32; третього поверху № 19-26 
загальною площею 1 399,2 м2 (колишня їдальня 900), розташовані у 
промзоні у 7-поверховій будівлі. Рік побудови – 1968.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 626 160,00 грн.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 521 800,00 грн, ПДВ – 

104 360,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 62 616,00 грн становить 10 % від початкової 

ціни об’єкта приватизації.
2. Назва об’єкта: нежитлові приміщення підвалу № 3-20; першо-

го поверху № 14-52; другого поверху № 1-19 загальною площею 
1 256,7 м2 (колишня їдальня № 907) в літ. «Бх-5», що перебувають на 
балансі ПАТ «Харківський домобудівельний комбінат № 1» (ліквідовано).

Адреса об’єкта: 61106, м. Харків, вул. Плиткова, 12.
Відомості про об’єкт: нежитлові приміщення підвалу № 3-20; пер-

шого поверху № 14-52; другого поверху № 1-19 загальною площею 
1 256,7 м2 в літ. «БХ-5», рік побудови – 1972.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 440 280,00 грн.
Початкова ціна без урахування ПДВ – 366 900,00 грн, ПДВ – 

73 380,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 44 028,00 грн становить 10 % від початкової 

ціни об’єкта приватизації.
Умови продажу об’єктів:
1. 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.

2. 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 коштами.
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, ЄДРПОУ 23148337, одержувач коштів – РВ ФДМУ 
по Харківській області.

Грошові кошти, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта при-
ватизації, перераховуються РВ ФДМУ по Харківській області на р/р 
№ 37317000140001 в ГУДКСУ у Харківській області, МФО 851011, 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 22 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 – 18 січня 2016 року. Ознайомитися 
з об’єктом можна за місцем його розташування.
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конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

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

дніПроПеТровсЬка оБЛасТЬ
інформація 

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

залучені до проведення незалежної оцінки майна
� 1. Назва об’єкта: замощення площею 1 158,35 м2, будівля 

загальною площею 234,74 м2 та навіс площею 356,4 м2. Балан-
соутримувач: Магдалинівське міжрегіональне управління водного 
господарства. Адреса: Дніпропетровська обл., Магдалинівський р-н, 
с. Приют, вул. Першотравнева, 25. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.

� 2. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого примі-
щення площею 8,5 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський націо-
нальний університет залізничного транспорту ім. Академіка В. Лазаряна. 
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Лазаряна, 2. Мета оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.

� 3. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 
95,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ Дніпропетровський політехніч-
ний коледж. Адреса: м. Дніпропетровськ, пл. Петровського, 32. Мета 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати.

� 4. Назва об’єкта: частина даху площею 50,0 м2. Балансоутри-
мувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». 
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Криворізька, 1. Мета оцінки – визна-
чення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.

� 5. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого примі-
щення площею 2,0 м2. Балансоутримувач: Університет митної справи 
та фінансів. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 6. Мета 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати.

� 6. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого при-
міщення площею 2,0 м2. Балансоутримувач: Університет митної 
справи та фінансів. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Баумана, 2. Мета 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати.

� 7. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого примі-
щення площею 2,0 м2. Балансоутримувач: Університет митної справи 
та фінансів. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 8а. Мета 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати.

� 8. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 
7,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний універси-
тет залізничного транспорту ім. Академіка В. Лазаряна. Адреса: м. Дні-
пропетровськ, вул. Лазаряна, 2. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.

� 9. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 
7,0 м2. Балансоутримувач: Автотранспортний коледж ДВНЗ «КНУ». 
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Тухачевського, 26. Мета оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.

� 10. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 
193,8 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ Дніпропетровський коледж тех-
нологій та дизайну. Адреса: м. Дніпропетровськ, пров. Ушинського, 3. 
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для роз-
рахунку орендної плати.

� 11. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого при-
міщення площею 6,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський 
технікум зварювання та електроніки ім. Є. О. Патона. Адреса: м. Дні-
пропетровськ, вул. К. Цеткін, 2а. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.

� 12. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 
9,7 м2 та нежитлове вбудоване приміщення площею 27,5 м2. Ба-
лансоутримувач: ДНЗ «Міжрегіональне вище професійне училище з 
поліграфії та інформаційних технологій». Адреса: м. Дніпропетровськ, 
вул. Ленінградська, 56. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.

� 13. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 
30,6 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний універ-
ситет ім. О. Гончара. Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 72. 
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розра-
хунку орендної плати.

� 14. Назва об’єкта: будівля загальною площею 39,04 м2. Балан-
соутримувач: Головне управління статистики у Дніпропетровській облас-
ті. Адреса: м. Павлоград, вул. Добролюбова, 9а. Мета оцінки – визначен-
ня ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.

� 15. Назва об’єкта: об’єкт соціально-культурного призначен-
ня – спортивний майданчик з роздягальнею. Балансоутримувач: 
ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат». Адреса: м. Кривий Ріг, 
вул. Красноярська, 14б. Мета оцінки – приватизація шляхом продажу 
на аукціоні зі збереженням профілю діяльності.

�  16. Назва об’єкта: об’єкт соціально-культурного призна-
чення – база відпочинку. Балансоутримувач: ТОВ «Дніпропетров-
ська фабрика нетканих матеріалів». Адреса: Дніпропетровська обл., 
смт Кіровське, вул. Орельська, 1. Мета оцінки – приватизація шляхом 
продажу на аукціоні зі збереженням профілю діяльності.

� 17. Назва об’єкта: нежитлове приміщення, вбудоване в одно-
поверхову будівлю з підвалом, загальною площею 988,5 м2. Балан-
соутримувач: ПАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат». Адреса: 
м. Кривий Ріг, вул. Маршака, 1, прим. 81. Мета оцінки – приватизація 
шляхом продажу на аукціоні зі збереженням профілю діяльності.

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

заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; копію уста-
новчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оці-
нювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до про-
ведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди 
оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення 
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхні-
ми особистими підписами; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяль-
ності, виданого претенденту Фондом державного майна України (копії 
документів, які подаються до регіонального відділення, повинні бути 
завірені належним чином); інформацію про претендента (документ, 
який містить відомості про претендента щодо досвіду його роботи, 
кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють 
у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної 
оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).

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

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

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

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом 
документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності» до відділу організаційно-доку-
мен тального забезпечення регіонального відділення за адресою: 49000, 
м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, кімн. 10 до 30 грудня 2015 р.

конкурс відбудеться 06.01.2016 о 10.00 у регіональному від-
діленні, телефон для довідок (056) 744-11-51.

жиТомирсЬка оБЛасТЬ
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки майна
� Об’єкт оцінки № 1: нежитлові приміщення площею 114,6 м2 

(навчальні аудиторії площею 64,9 м2 та 49,7 м2) на першому по-
версі учбового корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Жи-
томир, вул. Черняхівського, 101. Балансоутримувач: Житомирський 

торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-
економічного університету (м. Житомир, вул. Черняховського, 101). Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розра-
хунку орендної плати з метою продовження договору оренди.

Дата оцінки: 31.12.2015.
� Об’єкт оцінки № 2: нежитлове приміщення площею 17,8 м2 на 

8-му поверсі адміністративної будівлі (літ. а). Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Я. Гамарника, 6а. Балансоутримувач: 
Головне управління статистики у Житомирській області (м. Житомир, 
вул. Я. Гамарника, 6а). Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення 
договору оренди.

Дата оцінки: 31.12.2015.
� Об’єкт оцінки № 3: нежитлове підвальне приміщення площею 

33,6 м2 у навчальному корпусі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 38. Балан-
соутримувач: Новоград-Волинський промислово-економічний технікум 
(Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 38). Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для роз-
рахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.

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

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

Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення 
конкурсну документацію, яка складається з підтвердних документів 
та конкурсної пропозиції претендента. До підтвердних документів 
належать:

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

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

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

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

ЗакарПаТсЬка оБЛасТЬ
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки майна
� Назва об’єкта оцінки: будівля ливарної дільниці літ. хі загаль-

ною площею 146,0 м2, інвентарний номер № 11211. Місцезнахо-
дження об’єкта: 90532, Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт Дубове, 
вул. Заводська, 8. Телефон (03134) 7-22-65. Балансоутримувач: ДП «За-
карпатське вертолітне виробниче об’єднання». Мета проведення неза-
лежної оцінки: визначення вартості для укладення договору оренди.

Правовий режим земельної ділянки: право постійного користу-
вання.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗаПоріЗЬка оБЛасТЬ
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
� 1. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – частина 

стіни фасаду чотириповерхового корпусу № 14 ( інв. № 100014) 
розміром 6,0x9,0 м, загальною площею 54,0 м2, яке обліковуєть-
ся на балансі ЗДП «Радіоприлад». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Запоріжжя, просп. Леніна, 3. Контактний телефон балансоутриму-
вача (061) 289-78-02. Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою 
укладення договору оренди.

Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061)  
226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66).

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2015.
� 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 2 (у складі 

частин приміщень № 36, 38, 43, 47, 48, 49) другого поверху бу-
дівлі літ. а-3 та частина гаража № 17 площею 15,65 м2 першого 
поверху будівлі літ. а-3 загальною площею 174,45 м2, що перебу-
вають на балансі Запорізького міського центру зайнятості. Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 16б. Мета прове-
дення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.

Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061)  
226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-66.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2015.
� 3. Назва об’єкта оцінки: вбудоване в четвертий поверх п’яти-

поверхової будівлі експериментально-лабораторного корпусу «а» 
нежитлове приміщення кімн. № 428 (приміщення 1, 2) загальною 
площею 18,0 м2, що перебуває на балансі ДП «Український науково-
дослідний інститут спеціальних сталей, сплавів та феросплавів». 
Контактний телефон балансоутримувача (061) 233-40-35. Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 74а. Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну 
дії договору оренди.

Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061)  
226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66).

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2015.
� 4. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в перший поверх адміні-

стративного будинку нежитлові приміщення (літ. Б-1; приміщення 
№ 11, № 12) загальною площею 23,2 м2, що перебувають на балансі 
Головного управління статистики у Запорізькій області. Контактний те-
лефон балансоутримувача (061) 787-50-52. Місцезнаходження об'єкта 
оцінки: м. Запоріжжя, вул. Комінтерну, 7. Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.

Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061)  
226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66).

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2015.
�  5. Назва об’єкта оцінки: вбудоване в п’ятий поверх 

п’ятиповерхової будівлі експериментально-лабораторного кор-
пусу «а» нежитлове приміщення кімн. № 526 (приміщення 1, 2) 
загальною площею 18,0 м2, що перебуває на балансі ДП «Український 
науково-дослідний інститут спеціальних сталей, сплавів та фероспла-
вів». Контактний телефон балансоутримувача (061) 233-40-35. Місце-
знаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 74а. Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну 
дії договору оренди.

Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061)  
226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66).

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2015.
� 6. Назва об’єкта оцінки: частина даху дев’ятиповерхової бу-

дівлі гуртожитку загальною площею 100,0 м2, що перебуває на 
балансі Мелітопольського державного педагогічного університету 
імені Богдана Хмельницького. Контактний телефон балансоутримувача 
(0619) 44-04-64. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., 
м. Мелітополь, вул. Крупської, 9. Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної 
плати з метою продовження терміну дії договору оренди.

Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061)  
226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66).

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2015.
� 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 81 першого 

поверху адміністративної будівлі (літ. а-11) загальною площею 
24,2 м2, що перебуває на балансі Головного управління статистики 
у Запорізькій області. Контактний телефон балансоутримувача (061) 
787-50-52. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. 
Леніна, 75. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укла-
дення договору оренди.

Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061)  
226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66).

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2015.
� 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення складського 

корпусу літ. «Б», інвентарний № 1000109, у складі: складу № 12 
(площею 287,9 м2); складу № 21 (площею 278,4 м2); кімнати № 25 
(площею 42,0 м2); кімнати № 27 (площею 47,9 м2); кімнати № 30 (пло-
щею 94,2 м2); гаража № 31 (площею 107,6 м2); коридору № 24 (пло-
щею 2,0 м2); коридору № 28 (площею 2,0 м2); коридору № 29 (площею 
1,9 м2); кімнати № 4 (площею 32,2 м2); кімнати № 6 (площею 29,6 м2); 
коридору № 5 (площею 2,3 м2); тамбуру № 26 (площею 3,4 м2); кімна-
ти № 13 (площею 17,1 м2), коридору № 11 (площею 12,5 м2), частини 
коридору № 3 (площею 4,9 м2) та естакади (площею 136,7 м2), загаль-
ною площею 1 102,6 м2, що перебувають на балансі ДП «Львівський 
науково-дослідний радіотехнічний інститут». Адреса балансоутриму-
вача: м. Львів, вул. Наукова,7. Контактний телефон балансоутримува-
ча у м. Запоріжжі (061) 222-03-60. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 7.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 3,0919 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Запоріжжя, 

вул. Новобудов, 7.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – землі промис-

ловості.
Функціональне призначення земельної ділянки – розташування під-

приємства по виробництву авіаційних бортових систем. 
Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – постійне користу-

вання.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) – 

8 338 235,92 грн.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати для цілей оренди відпо-
відно до договору оренди.

Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061)  
226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66).

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2015.
� 9. Назва об’єкта оцінки: частина замощення і загальною пло-

щею 40,0 м2, що перебуває на балансі Запорізького обласного управ-
ління водних ресурсів. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, 
просп. Леніна, 105. Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з ме-
тою укладення договору оренди.

Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061)  
226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66).

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2015.
� 10. Назва об’єкта оцінки: будівля реабілітаційного центру 

(літ. а, а1, а2) загальною площею 516,2 м2; навіси г, д; транс-
форматорна підстанція № 9; паркан № 7, хвіртка № 10, ворота  
№ 11; замощення II (тротуарна плитка) загальною площею 
188,5 м2, що перебувають на балансі ГУМВС України в Запорізькій 
області. Контактний телефон балансоутримувача (061) 239-21-87. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Будинок відпо-
чинку (о. Хортиця), 40а.
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Продовження таблиці

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 1 000,0 м2.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Запоріжжя, 

вул. Будинок відпочинку (о. Хортиця), 40а.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – землі громад-

ського призначення (функціональне призначення земельної ділянки – 
розташування реабілітаційно-відновного центру).

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) – 
239 750,00 грн.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення до-
говору оренди. 

Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061)  
226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66).

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2015.
� 11. Назва об’єкта оцінки: будівля (літ. – Б) загальною площею 

15,5 м2; сторожки (літ. – в); альтанка (літ. – е); паркани № 1, 3; во-
рота № 2, 4, 5, 6; підпірні стіни № 8, 12; басейн № 13; замощення 
асфальтно-бетонне I, загальною площею 1 247,7 м2, що перебува-
ють на балансі ГУ МВС України в Запорізькій області. Контактний теле-
фон балансоутримувача (061) 239-21-87. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Запоріжжя, вул. Будинок відпочинку (о. Хортиця), 40а.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 1 000,0 м2.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Запоріжжя, 

вул. Будинок відпочинку (о. Хортиця), 40а.
Цільове призначення земельної ділянки – землі громадського при-

значення (функціональне призначення земельної ділянки – розташу-
вання реабілітаційно-відновного центру).

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) – 
239  750,00 грн.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення до-
говору оренди. 

Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061)  
226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66).

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2015.
� 12. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в перший поверх дво-

поверхової будівлі відділу статистики, реєстровий номер 
02360576.31.ааадее931, нежитлові приміщення (літ. а-2, при-
міщення № 4, 7 та частини приміщень спільного користування 
площею 9,5 м2) загальною площею 49,5 м2, що перебувають на 
балансі Головного управління статистики у Запорізькій області. Контак-
тний телефон балансоутримувача (061) 787-50-52. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Бейбулатова, 11. 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження 
терміну дії договору оренди.

Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061)  
226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66).

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

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

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

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

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

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

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

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

Конкурсну документацію слід подавати до відділу організаційно-
документального та інформаційного забезпечення РВ ФДМУ по За-
порізькій області (кімн. 9) до 06.01.2016 (включно).

конкурс відбудеться 14.01.2016 о 10.00 у рв фдму по Запо-
різькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 
50, кімн. 35. Телефони для довідок: (061) 226-07-53 (56).

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 вбудоване приміщення 
№ 32 площею 15,6 м2 на другому поверсі клубу. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Трускавець, вул. Суховоля, 35. Балан-
соутримувач: ДП «Санаторій «Кришталевий палац». Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру оренд-
ної 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., м. Труска-
вець, вул. Суховоля, 35.

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

� 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення 
у вестибулі будівлі лікувально-плавального басейну санаторію 
площею 4,0 м2 на другому поверсі клубу. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Львівська обл., м. Трускавець, вул. Суховоля, 35. Балансоутри-
мувач: ДП «Санаторій «Кришталевий палац». Мета проведення неза-
лежної 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., м. Труска-
вець, вул. Суховоля, 35.

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

� 3. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення 
загальною площею 20,1 м2 на першому поверсі будівлі. Місце-
знаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Золочів, вул. Труша, 2. 
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Львівській області. 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахун-
ку 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: Львівська обл., м. Золо-
чів, вул. Труша, 2.

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

� 4. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення 
загальною площею 38,95 м2, а саме: частина площі торгового 
залу площею 37,45 м2 та душова кімната площею 1,5 м2 у будівлі 
навчального корпусу технікуму. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Львівська обл., м. Самбір, вул. С. Крушельницької, 7. Балансоутриму-
вач: Самбірський технікум економіки та інформатики. Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру оренд-
ної 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: Львівська обл., м. Самбір, 
вул. С. Крушельницької, 7.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТерноПіЛЬсЬка оБЛасТЬ
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів
� Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення корпусу № 2 (літ. 

«Б») (заготовельно-ливарний корпус) поз. 1-56, 1-65 загальною 
площею 113,6 м2, що перебуває на балансі Тернопільського держав-
ного науково-технічного підприємства «Промінь». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: вул. Текстильна, 28, м. Тернопіль. Мета проведення не-
залежної оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку 
орендної плати з метою укладення договору оренди.

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

18 340,00 грн.
Дата оцінки – 31.12.2015.
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення кон-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЧернівецЬка оБЛасТЬ
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки майна
� 1. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі прохідної (літ. м) пло-

щею 2,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: м. Чернівці, вул. М. Коцюбин-
ського, 2. Балансоутримувач: Чернівецький національний університет 
ім. Ю. Федьковича, тел. (0372) 58-47-24, факс 58-48-59. Мета прове-
дення незалежної оцінки: передача в оренду.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі-
ком (основних засобів): 1 од. (частина будівлі прохідної (літ. М) пло-
щею 2,0 м2).

Балансова залишкова вартість основних засобів: 0,0 грн станом 
на 30.11.2015.

Розмір земельної ділянки: 7,9525 га, розмір земельної ділянки під 
об’єктом оренди пропорційний площі будівлі. 

Місце розташування земельної ділянки: м. Чернівці, вул. М. Коцю-
бинського, 2.

Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування бу-
дівель.

Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування 
(державний акт на право постійного користування землею серія І-ЧВ 
№ 001525 від 22.12.2000).

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація від-
сутня.

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

дата оцінки – 30.11.2015.
� 2. Назва об’єкта оцінки: частини даху площею 2,0 м2, частини 

горища площею 12,8 м2, частини підвального приміщення (6-7) 
площею 4,12 м2 та частини зовнішньої сторони стіни площею 
12,6 м2 будівлі наукової бібліотеки (літ. а-а

/
). Місцезнаходження 

об’єкта: м. Чернівці, вул. Л. Українки, 23. Балансоутримувач: Чернівецький 
національний університет ім. Ю. Федьковича, тел. (0372) 58-47-24, факс  
58-48-59. Мета проведення незалежної оцінки: передача в оренду.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів): 1 од. (частини даху площею 2,0 м2, частини горища 
площею 12,8 м2, частини підвального приміщення (6-7) площею 4,12 м2 
та частини зовнішньої сторони стіни площею 12,6 м2 будівлі наукової 
бібліотеки (літ. А-А

/
).

Балансова залишкова вартість основних засобів: 6 024,20 грн ста-
ном на 30.11.2015.

Розмір земельної ділянки: 0,4816 га, розмір земельної ділянки під 
об’єктом оренди пропорційний площі будівлі. 

Місце розташування земельної ділянки: м. Чернівці, вул. Л. Укра-
їнки, 23.

Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування бу-
дівель.

Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування 
(державний акт на право постійного користування землею серія І-ЧВ 
№ 001525 від 22.12.2000).

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація від-
сутня.

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

дата оцінки – 30.11.2015.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснювати-

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

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

підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів 
та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, ви-
даними відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у 
Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду дер-
жавного майна України від 19.12.2001 № 2355 і зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за № 1092/6283 (зі змінами); 
досвіду суб’єктів оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зо-
крема подібного майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені до ви-
конання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, та 
їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна; письмової 
згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом 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, ви-
даних відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено здійснення 
практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спе-
ціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

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

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

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон-
верті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кальку-
ляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання 
робіт у календарних днях, який не перевищує 5 календарних днів.

Конкурсну документацію слід подавати до відділу персоналу та 
організаційного забезпечення РВ ФДМУ по Чернівецькій області 
(вул. Л. Коби лиці, 21а, м. Чернівці, каб. 5) до 18.00 29.12.2015. 

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

конкурс відбудеться 5 січня 2016 р. о 10.00 у рв фдму по 
Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Л. кобилиці, 
21а. Телефон для довідок (0372) 55-44-84.

м. київ
інформація 

рв фдму по м. києву про повторне оголошення  
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  

які будуть залучені до проведення незалежної  
оцінки об’єкта комунальної власності 

Мета проведення незалежної оцінки – визначення збитків, завданих 
об’єкту приватизації за час володіння ним покупцем. 

Об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва комунальної 
власності – кінно-спортивна база за адресою: м. Київ, вул. Братис-
лавська, 21.

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

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

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон-
верті і має містити пропозицію 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.

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

Конкурсна документація претендента подається у запечатаному 
конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. 
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, який відбудеться 14 січня 2016 р.».

конкурс відбудеться 14 січня 2016 р. о 16.00 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.

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

Пло-
ща, м2 

Адреса об’єкта 
оцінки Балансоутримувач Орієнтовна 

дата оцінки
1 Нежитлове 

приміщення
40,5 м. Київ, вул. Здол-

бунівська, 2
ДП «Київський державний завод 
«Буревестнік»

31.12.15

2 Нежитлове 
приміщення

486,0 м. Київ, вул. В. 
Гетьмана, 6

ДП «Конструкторське бюро «Ар-
тилерійське озброєння»

31.01.16

3 Нежитлове 
приміщення

48,3 м. Київ, вул. Бан-
кова, 3

ДП «УКРІНВЕСТБУД» 31.12.15

� 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 Нежитлове 
приміщення

14,3 м. Київ, вул. Мель-
никова, 42

Національна телекомпанія 
України

31.12.15

2 Частина не-
житлового 
приміщення

1,4 м. Київ, бульв. 
Дружби Народів, 28

Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України

31.12.15

3 Нежитлове 
приміщення

912,2 м. Київ, вул. Ва-
сильківська, 1

ДП «Національний центр 
Олександра Довженка»

31.12.15

4 Частина даху 
та технічного 
поверху

11,5 
(у т. ч. 6,5 

та 5,0)

м. Київ, бульв. 
Дружби Народів, 28

Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України

31.12.15

5 Нежитлове 
приміщення

17,2 м. Київ, Кловський 
узвіз, 13а

Український науково-прак-
тичний центр ендокринної 
хірургії та трансплантації ендо-
кринних органів та тканин

31.12.15

6 Нежитлове 
приміщення

13,92 м. Київ, вул. Леон-
товича, 11

ДЗ «Київський коледж 
зв’язку»

31.12.15

7 Нежитлове 
приміщення

90,4 м. Київ, вул. Ва-
сильківська, 1

ДП «Національний центр 
Олександра Довженка»

31.12.15

8 Нежитлове 
приміщення

268,0 м. Київ, вул. Він-
ницька, 14/39, літ. А

ДП Міністерства оборони 
України «Укрвійськбуд»

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

Пло-
ща, м2 

Адреса об’єкта 
оцінки Балансоутримувач Дата 

оцінки
1 Споруда 12,24 м. Київ, с. Пи-

рогів
Національний музей народної архі-
тектури та побуту України

31.01.16

2 Нежитлове 
приміщення

161,07 м. Київ, пров. 
Ковальський, 5

НТУУ «Київський політехнічний 
інститут»

31.01.16

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2 

Адреса об’єкта 
оцінки Балансоутримувач Дата 

оцінки
3 Нежитлове 

приміщення
28,0 м. Київ, вул. По-

літехнічна, 37
Національний технічний університет 
України «КПІ»

31.01.16

4 Нежитлове 
приміщення

87,25 м. Київ, пров. 
Ковальський, 5

НТУУ «Київський політехнічний 
інститут»

31.01.16

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 потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, який відбудеться 15 січня 2016 р.».

конкурс відбудеться 15 січня 2016 р. об 11.30 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.

Продовження рубрики на стор. 7

оГоЛоШеннЯ Про нАмір ПереДАТИ ДерЖАВне мАЙно В оренДУ

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

о р е н Д а

вінницЬка оБЛасТЬ
огоЛоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий номер 
майна місцезнаходження загальна 

площа, м2

вартість майна 
за незалежною 
оцінкою, грн

максимально 
можливий 

строк оренди
мета використання

1 Державна служба Укра-
їни з питань геодезії, 
картографії та кадастру

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

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

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

16,9 101 349,00 2 роки  
364 дні

Розміщення офіса

2 Міністерство оборони 
України

37515247, філія «Вінницький проектний інститут» державного підприємства 
Міністерства оборони України «Центральний проектний інститут», 21027, 
м. Вінниця, вул. 600-річчя, 68, тел.: (0432) 51-12-99, 46-88-05

Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення 
на 2-му поверсі 4-поверхової будівлі

07989865.1 21027, м. Вінниця, 
вул. 600-річчя, 68

88,98 447 480,00 2 роки  
364 дні

Розміщення офіса

3 Державна казначей-
ська служба України

03338248, управління Державної казначейської служби України у Тульчин-
ському районі Вінницької області, тел. (04335) 2-12-31

Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованого 
приміщення на 1-му поверсі будівлі УДКСУ (літ. А)

37897753.1.АААГБД129 23600, Вінницька обл., 
Тульчинський р-н, м. Туль-
чин, вул. Леніна, 47

6,0 24 020,00 2 роки  
364 дні

Розміщення офіса

4 Міністерство освіти і 
науки України

38872673, Вінницьке обласне відділення (філія) Комітету з фізичного вихо-
вання та спорту Міністерства освіти і науки України, тел. (0432) 67-07-47

Нерухоме майно – нежитлове вбудоване приміщення 
в одноповерховій будівлі (літ. Г)

03072626.3.ЮУЧПКХ223 21050, м. Вінниця, 
вул. Свердлова, 3

14,1 70 545,00 2 роки  
364 дні

Здійснення діяльності у сфері транспорт-
них перевезень (логістика та експедиція)

5 Міністерство освіти і 
науки України

38872673, Вінницьке обласне відділення (філія) Комітету з фізичного вихо-
вання та спорту Міністерства освіти і науки України, тел. (0432) 67-07-47

Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення 
в одноповерховій будівлі складу (літ. Д)

03072626.3.ЮУЧПКХ223 21050, м. Вінниця, 
вул. Свердлова, 3

42,6 132 614,00 1 рік Здійснення ремонту та складування ре-
кламних щитів

6 Міністерство освіти і 
науки України

03065891, вище професійне училище № 11 м. Вінниці,  
тел. (0432) 27-50-87

Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення 
на цокольному поверсі будівлі гуртожитку

03065891.1.ДИЕБИО275 м. Вінниця, вул. Че-
хова, 10

54,17 190 191,00 2 роки  
364 дні

Розміщення майстерні з ремонту одягу

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

жиТомирсЬка оБЛасТЬ
огоЛоШення 

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

найменування реєстровий номер 
майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Державне агентство вод-
них ресурсів України

01033846, Коростенське міжрайонне управління водного господарства, 11505, Жито-
мирська обл., м. Коростень, вул. Маяковського, 109, тел.: 4-41-56, 4-51-43, 4-78-24

Частина нежитлового приміщення будівлі сто-
лярної майстерні з рампою і боксами (літ. К)

01033846.44. АААБГЖ830 Житомирська обл., м. Корос-
тень, вул. Маяковського, 109

160,7 114 633,00 До 3 років Організація лісопильного та 
стругального виробництва

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

ЗаПоріЗЬка оБЛасТЬ
огоЛоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за не-
залежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство осві-
ти і науки України

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

Нежитлове приміщення № 146 першого повер-
ху учбового корпусу № 2 – гуртожитку (літ. Е-6) 

05402565.3.ТМЯВЖЮ026 м. Запоріжжя, вул. Немировича-
Данченка/Гастелло, 71/46

18,3 40 487,00 2 роки 364 дні Побутове обслуговування насе-
лення (розміщення перукарні)

2 Міністерство куль-
тури України 

02174833, ДП Запорізький державний цирк, 69035, м. Запоріжжя, вул. Ре-
кордна, 41, тел. (061) 233-61-79

Нежитлові приміщення № 211, 212 першого 
поверху будинку артистів цирку літ. А-5

02174833.1.АААЖАБ676 м. Запоріжжя, просп. Лені-
на, 137

37,9 257 052,00 5 років Розміщення торговельного об’єкта 
з продажу непродовольчих товарів

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

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 «Бо-
риспіль»

Приміщення № 284 на 2-му поверсі 
пасажирського термінала «D»

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

4,6  295 515,00  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 18 %

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 київській 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».

кіровоградсЬка оБЛасТЬ
огоЛоШення  

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Державна казначейська 
служба України

37824388, Управління Державної казначейської служби України в Онуфріївському районі 
Кіровоградської області, 28100, Кіровоградська обл., смт Онуфріївка, вул. Гагаріна, 1а, 
тел. (05238) 9-15-62

Нежитлове приміщення на другому 
поверсі адміністративної будівлі

37824388.1.АААДЕГ259 Кіровоградська обл., 
смт Онуфріївка, вул. Гага-
ріна, 1а

12,1 17 306,00 2 роки 11 місяців Розміщення офісного 
приміщення

2 Міністерство охорони 
здоров’я України 

23227054, Державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина №19 Міністерства охо-
рони здоров’я України», 25004, м. Кіровоград, вул. Салганні піски, 14, тел. (0522) 22-44-00

Нежитлове приміщення на другому 
поверсі стаціонарного корпусу

01132330. 14. КАТГНП 763 м. Кіровоград, вул. Салган-
ні піски, 14

28,9 99 683,00 2 роки 11 місяців Розміщення аптечного 
пункту

3 Керуючий санацією дер-
жавного підприємства 
«Дирекція Криворізького 
гірничо-збагачувального 
комбінату окислених руд»

04853709, Державне підприємство «Дирекція Криворізького гірничо-збагачувального 
комбінату окислених руд», 28500, Кіровоградська обл., м. Долинська, проммайданчик ДП 
«Дирекція КГЗКОР», тел. (05234) 4-25-64

Нежитлові приміщення на першо-
му поверсі будівлі ресторану-
універсаму

– Кіровоградська обл., м. До-
линська, вул. Нова, 110

1 160,0 818 455,00 2 роки 11 місяців Розміщення торгівлі з 
продажу непродоволь-
чих товарів, алкогольних 
та тютюнових виробів, 
продовольчих товарів

4 Міністерство охорони 
здоров’я України 

23688424, Державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина № 17 Міністер-
ства охорони здоров’я України», 26223, Кіровоградська обл., смт Смоліне, вул. Казакова, 
70, тел. (05258) 5-45-32

Нежитлові приміщення на першо-
му поверсі будівлі поліклінічного 
відділення

23688424.1.ААААЛБ 924 Кіровоградська обл., Мало-
висківський р-н, смт Смолі-
не, вул. Казакова, 70

50,92 48 742,00 2 роки 11 місяців Роздрібна торгівля лі-
карськими засобами

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 25009, м. кіровоград, вул. глинки, 2, рв фдму по кірово-
градській 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 
орендодавцем буде оголошено конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». 

Продовження таблиці
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оГоЛоШеннЯ Про ПроВеДеннЯ КонКУрСіВ нА ПрАВо оренДИ мАЙнА

інФормАЦіЯ реГіонАЛьнИХ ВіДДіЛень ФДмУ

ЛЬвівсЬка оБЛасТЬ
інформація 

рв фдму по Львівській області про проведення конкурсу 
на право оренди нерухомого державного майна

� 1. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення (кімна-
та для умивання) на четвертому поверсі семиповерхової будів-
лі гуртожитку № 2 загальною площею 2,0 м2, реєстровий номер 
02070996.26.ЛЦУФБО164, за адресою: м. Львів, вул. Генерала Чуприн-
ки, 114а, що перебуває на балансі ДВНЗ «Національний лісотехнічний 
університет України».

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

господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення 
(розміщення пральних автоматів).

Умова 2. Початковий розмір орендної плати за базовий місяць 
оренди – листопад 2015 року становить 88,40 грн без Пдв, ви-
ходячи із вартості майна – 20 600,0 грн без ПДВ, визначеної в звіті про 
незалежну оцінку майна на 31.08.2015. 

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

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

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

Умова 9. Сплата платником коштів за виготовлення звіту про оцінку 
майна згідно з умовами договору на проведення оцінки майна № 320/15 
від 05.10.2015. У випадку якщо ініціатор укладення договору оренди 
державного майна не став переможцем конкурсу, компенсація плат-
нику (ініціатору укладення договору) витрат переможцем конкурсу у 
тридцятиденний термін від дати укладення договору оренди (за умови 
надання підтвердних документів).

конкурс буде проведено в рв фдму по Львівській області 
(79000, м. Львів, вул. січових стрільців, 3, каб. 4) на 21-й кален-
дарний день після дати опублікування цієї інформації в газеті 
«відомості приватизації» об 11.00. 

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

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

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

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

господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення 
(розміщення пральних автоматів).

Умова 2. Початковий розмір орендної плати за базовий місяць 
оренди – листопад 2015 року становить 87,97 грн без Пдв, ви-
ходячи із вартості майна – 20 500,0 грн без ПДВ, визначеної в звіті про 
незалежну оцінку майна на 31.08.2015. 

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

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

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

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

конкурс буде проведено в рв фдму по Львівській області 
(79000, м. Львів, вул. січових стрільців, 3, каб. 4) на 21-й кален-
дарний день після дати опублікування цієї інформації в газеті 
«відомості приватизації» об 11.30. 

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

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

� 3. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення (кімна-
та для умивання) на третьому поверсі дев’ятиповерхової будів-
лі гуртожитку № 3 загальною площею 2,0 м2, реєстровий номер 
02070996.26.ЛЦУФБО165, за адресою: м. Львів, вул. Природна, 8, 
що перебуває на балансі ДВНЗ «Національний лісотехнічний універ-
ситет України».

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

господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення 
(розміщення пральних автоматів).

Умова 2. Початковий розмір орендної плати за базовий місяць 
оренди – листопад 2015 року становить 88,40 грн без Пдв, ви-
ходячи із вартості майна – 20 600,0 грн без ПДВ, визначеної в звіті про 
незалежну оцінку майна на 31.08.2015. 

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

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

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

Умова 9. Сплата платником коштів за виготовлення звіту про оцінку 
майна згідно з умовами договору на проведення оцінки майна № 322/15 
від 05.10.2015. У випадку якщо ініціатор укладення договору оренди 
державного майна не став переможцем конкурсу, компенсація плат-
нику (ініціатору укладення договору) витрат переможцем конкурсу, у 
тридцятиденний термін від дати укладення договору оренди (за умови 
надання підтвердних документів).

конкурс буде проведено в рв фдму по Львівській області 
(79000, м. Львів, вул. січових стрільців, 3, каб. 4) на 21-й кален-
дарний день після дати опублікування цієї інформації в газеті 
«відомості приватизації» о 12.00. 

рівненсЬка оБЛасТЬ
огоЛоШення 

орендодавця – рв фдму по рівненській 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 викорис-

тання
1 Міністерство регіонального розвитку, будівництва 

та житлово-комунального господарства України
02498085, РФ ДП УДНДІПМ «Діпромісто» ім. Ю. М. Білоконя, 33028, 
м. Рівне, вул. 16 Липня, 38, тел. (0362) 63-30-91

Нежитлове приміщення четвертого поверху 
адміністративної будівлі

02497720.5.АААДДЛ219 м. Рівне, 
вул. 16 Липня, 38

32,6 149 160,00 1 рік Розміщення  
редакції ЗМІ

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33027, м. рівне, вул. 16 Липня, 77, рв фдму по рівненській області. Заяви подають-
ся 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 
об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

сумсЬка оБЛасТЬ
огоЛоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнахо-
дження

загальна 
площа, м2

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

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України 

05408289, Машинобудівний коледж Сумського державного універ-
ситету, 40011, м. Суми, просп. Шевченка, 15, тел.: (0542) 25-21-30

Група інвентарних об’єктів, а саме: 
частина ділянки даху будівлі учбового корпусу;
частина ділянки даху прибудови; 
частина горища будівлі учбового корпусу

05408289.95.ЦНФЮАЦ022 м. Суми, просп. 
Шевченка, 17

25,0 – 2 роки 360 днів Розміщення оператора телекомунікацій, який 
надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку 
та послуги з доступу до мережі Інтернет 

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

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 мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

14311070, ДП «Харківський науково-дослідний інститут технології машинобуду-
вання», 61016, м. Харків, вул. Кривоконівська, 30, тел. (057) 372-40-50

П’ятиповерхова будівля спального корпусу 
на 200 ліжко-місць, інв. № 18, літ. «А-5»

11602377 Харківська обл., Зміївський р-н, 
с. Дачне, вул. Курортна, 1

3 850,10 1 609 300,00 1 рік Розміщення оздоровчого закладу 
для дітей та молоді

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 один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». За 
додатковою інформацією слід звертатися у робочі дні та години у відділ оренди РВ ФДМУ по Харківській області – 4-й поверх, кімн. 413 або за тел. 705-18-59.

ЧернівецЬка оБЛасТЬ
огоЛоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

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

телефон)

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

найменування реєстровий номер 
майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

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

1 Міністерство освіти 
і науки України

02071240, Чернівецький національний університет ім. Ю. 
Федьковича, 58012, м. Чернівці, вул. М. Коцюбинського, 
2, тел.: (0372) 58-48-10, 58-48-11

Частина горища (6,5 м2) та частина 
даху (3,5 м2) будівлі наукової бібліо-
теки (літ. А-А’)

02071240.1.ХДОБКЕ044 м. Чернівці, 
вул. Л. Українки, 23

10,0 107 703,00 2 роки 364 дні Розміщення оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого 
(мобільного) зв’язку, оператора та провайдера телекомунікацій, який 
надає послуги з доступу до мережі Інтернет

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернівці, вул. Л. кобилиці, 21а, рв фдму по Чернівецькій області, 
контактний телефон 55-42-35. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт 
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ЧернігівсЬка оБЛасТЬ
огоЛоШення  

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,  

контактний телефон)

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за не-
залежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

02125674, Чернігівський національний педагогічний 
університет імені Т. Г. Шевченка, 14013, м. Чернігів, 
вул. Гетьмана Полуботка, 53, тел. (04622) 3-36-10 

Прибудова до будівлі Інституту 
історії, етнології та правознав-
ства ім. О. М. Лазаревського 

02125674.1.ПШЦСДЦ072 м. Чернігів, просп. 
Миру, 13

26,7 102 491,50 2 роки 364 дні Здійснення роздрібної торгівлі сувенірною продукцією

2 Міністерство освіти 
і науки України

05460798, Чернігівський національний технологіч-
ний університет, 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 
95, тел.: (04622) 3-16-51, 3-42-44

Нежитлові приміщення будівлі 
майстерні та будівлі ангара № 1

05460798.1.УШЦУОК023 Чернігівська обл., 
Чернігівський р-н, 
с. Деснянка

296,3;
551,2

135 450,55;
240 350,80

2 роки 364 дні Оброблення землі, збирання врожаю, допоміжні та післяврожайні роботи, прове-
дення сільськогосподарських та промислових робіт, у т. ч. комплексних досліджень: 
наукових – у вегетаційних і польових дослідах і виробничих – у сівозміні

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. миру, 43, рв фдму по Чернігівській 
області, тел. (0462) 77-44-95, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, у п’ятницю – до 16.00 (крім вихідних). Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцез-
находження 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».

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

02125315, Олімпійський коледж імені Івана Піддубного, 
02156, м. Київ, вул. Матеюка, 4, тел. 044-513-98-64

Нерухоме майно – частина нежитлового примі-
щення на першому поверсі учбового корпусу

02125315.1.ЧГЧХЛВ002 м. Київ, вул. Мате-
юка, 4

33,5 686 300,00  
станом на 30.09.2015

2 роки 11 місяців Розміщення буфету, який не здійснює продаж 
товарів підакцизної групи у навчальному закладі

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 примі-
щення на шостому поверсі гуртожитку № 5

02070938.28.ГТАДСП027 м. Київ, просп. На-
уки, 26 

1,0 10 340,00  
станом на 30.09.2015

2 роки 11 місяців Розміщення провайдера телекомунікацій, який 
надає послуги з доступу до мережі Інтернет

3 Державний комітет телебачення 
і радіомовлення України

02473145, ДП «Державне спеціалізоване підприємство 
«Техніка», 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 25,  
тел./факс 272-10-90

Нерухоме майно – частина нежитлового примі-
щення на 5-му поверсі 6-поверхової будівлі

– м. Київ, вул. Обсер-
ваторна, 25 

27,2 326 532,00  
станом на 30.09.2015 

2 роки 11 місяців Розміщення громадської організації на площі, 
що не використовується для провадження під-
приємницької діяльності

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 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».
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Кінцевий термін приймання заяв та інших документів, що визна-
чені п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державно-
го майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
31.08.2011 № 906 (далі – Порядок), – за 3 робочих дні до дати про-
ведення конкурсу.

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

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

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

господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення 
(розміщення пральних автоматів).

Умова 2. Початковий розмір орендної плати за базовий місяць 
оренди – листопад 2015 року становить 188,38 грн без Пдв, ви-
ходячи із вартості майна – 43 899,0 грн без ПДВ, визначеної в звіті про 
незалежну оцінку майна на 31.08.2015. 

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

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

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

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

конкурс буде проведено в рв фдму по Львівській області 
(79000, м. Львів, вул. січових стрільців, 3, каб. 4) на 21-й кален-
дарний день після дати опублікування цієї інформації в газеті 
«відомості приватизації» о 12.30. 

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

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

Для участі в конкурсі (по об’єктах 1 – 4) учасники конкурсу подають 
на розгляд комісії: 

заяву про участь у конкурсі (в якій учасники повідомляють про за-
соби зв’язку з ними), пропозиції щодо виконаня умов конкурсу, крім 
розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учас-
ником конкурсу в день проведення конкурсу; відомості про учасника 
конкурсу відповідно до вимог п. 7 Порядку, а саме:

а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що по-
свідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені 
нотаріусом копії установчих документів; завірену належним чином ко-
пію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 
осіб – підприємців; завірену належним чином копію звіту про фінансові 
результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської 

заборгованості за останній рік; довідку від учасника конкурсу про те, 
що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;

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

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

Заяви приймаються за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових 
Стрільців, 3, РВ ФДМУ по Львівській області (каб. 5), у робочі дні: по-
неділок – четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня пе-
рерва – з 13.00 до 13.45.

Додаткову інформацію можна отримати у відділі оренди держав-
ного майна РВ ФДМУ по Львівській області (каб. 25), або за тел. (032) 
261-62-04.

ПіДСУмКИ
інформація 

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

За результатами конкурсу з використанням відкритості пропонування 
розміру орендної плати за принципом аукціону на право оренди неру-
хомого державного майна – нежитлових приміщень (поз. 5, 7, 8, 9, 12, 
14, 15, 16, 17) загальною площею 224,6 м2 на першому поверсі адмін-
будинку, реєстровий номер 39403535.1.АААДЕЕ106, інвентарний номер 
10310008, за адресою: вул. Білецька, 1, м. Тернопіль, що перебувають на 
балансі Головного управління Державної фіскальної служби у Тернопіль-
ській області, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 39403535, переможцем 
конкурсу визнано фізичну особу – підприємця Марко Лесю Іванівну.

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

інформація 
кев м. житомира Зсу про проведення конкурсу  

на право укладення договору оренди  
нерухомого військового майна

Назва і місцезнаходження органу, що проводить конкурс: КЕВ 
м. Жито мира ЗСУ за адресою: м. Житомир, вул. Адмірала Щасного, 20.

� Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщен-
ня акумуляторної площею 402,0 м2, що перебувають на балансі 
КЕВ м. Житомира, за адресою: Житомирська обл., Коростенський 
р-н, с. Ушомир, вул. Київська, 1а, будівля 257, військове містечко 
№ 675/2.

Ринкова вартість майна, що передається в оренду, згідно зі звітом 
про незалежну оцінку на 31.10.2015 становить 67 418,00 грн.

Початковий розмір орендної плати, визначений відповідно до 
Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її 
розподілу, затвердженої постановою КМУ № 786 від 04.10.1995, за ба-
зовий місяць розрахунку – жовтень 2015 р. становить 842,73 грн 
(при застосуванні річної орендної ставки на рівні 15 % (під склад).

Балансоутримувач об’єкта оренди: КЕВ м. Житомира.
Орган, уповноважений управляти майном, – Міністерство оборо-

ни України.

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

ристання зазначеного об’єкта оренди порівняно з орендною платою за 
базовий місяць оренди – жовтень 2015 р., що становить 842,73 грн (без 
ПДВ), але не нижчий, ніж передбачено постановою Кабінету Міністрів 
України від 04.10.1995 № 786 зі змінами та доповненнями; своєчасне здій-
снення за власний рахунок поточного та інших видів ремонту орендованого 
майна; термін дії договору оренди – до 3 років з можливою подальшою 
пролонгацією відповідно до чинного законодавства; забезпечити збере-
ження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, 
утримувати майно в порядку, передбаченому екологічними нормами та 
правилами пожежної безпеки; забезпечити орендодавцю доступ на об’єкт 
оренди з метою перевірки його стану відповідно до напряму використання 
за цільовим призначенням; зобов’язання не зберігати і не використовувати 
токсичні, хімічні, вибухові, наркотичні, радіоактивні та легкозаймисті ма-
теріали і речовини в орендованому приміщенні; протягом 15 робочих днів 
після підписання договору встановити прилади обліку енергопостачання, 
укласти прямі договори з постачальними організаціями; зобов’язання 
орендаря зі сплати орендної плати забезпечується у вигляді завдатку в 
розмірі, не меншому, ніж орендна плата за перший місяць оренди, який 
вноситься в рахунок плати за останній місяць оренди протягом 10 днів з 
моменту укладення договору; заборона приватизації орендованого майна 
та передачі його у суборенду; відшкодування переможцем конкурсу ви-
трат на проведення незалежної оцінки майна протягом 10 днів з моменту 
оголошення результатів конкурсу замовнику оцінки.

Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд комісії такі мате-
ріали:

заяву про участь у конкурсі;
відомості про учасника:
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або на-

лежним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію 
виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб – підприємців;

для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження 
представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установ-
чих документів; відомості про фінансовий стан (платоспроможність) 
учасника конкурсу.

Конкурс буде проведено за наявності заяв про оренду від двох або 
більше учасників конкурсу, що надійшли протягом 30 днів з дня опу-
блікування цієї інформації.

конкурс буде проведено об 11.00 на 31-й календарний день 
після опублікування цієї інформації в газеті «відомості привати-
зації» у кев м. житомира за адресою: м. житомир, вул. адміра-
ла Щасного, 20.

Заяви приймаються за адресою: м. Житомир, вул. Адмірала Щас-
ного, 20, кімн. 15.

Додаткову інформацію можна отримати у економіста з орендних 
відносин КЕВ м. Житомира (кімн. 15) або за тел. (0412) 37-45-98.

ПіДСУмКИ
інформація 

управління служби безпеки україни у Львівській області 
про підсумки конкурсу на право оренди нерухомого  

військового майна, що відбувся 10.12.2015
За результатами конкурсу на право оренди нерухомого військового 

майна – нежитлового вбудованого приміщення котельні площею 38,2 м2 
на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: м. Львів, 
вул. С. Бандери, 1, що перебуває на балансі Управління Служби без-
пеки України у Львівській області, конкурсною комісією прийнято рі-
шення про укладення договору оренди з переможцем конкурсу – ТОВ 
«АТ ЗАХІДТЕПЛО».

конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

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

Продовження. Початок рубрики на стор. 3

ПіДСУмКИ
інформація 

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

оцінки об’єктів оренди, що відбувся 12.11.2015
Нежитлове приміщення загальною площею 43,5 м2 за адресою: Київська обл., 

Бородянський р-н, смт Клавдієве-Тарасове, вул. Леніна, 5, що перебуває на балан-
сі Київської обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта». Переможець – ТОВ «Оціночна 
компанія «Експерт-БТІ».

Нежитлове приміщення загальною площею 17,0 м2 за адресою: Київська обл., 
Макарівський р-н, с. Ясногородка, вул. Київська, 49, що перебуває на балансі Київ-
ської обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта». Переможець – ФОП Кравцов О. І.

Нежитлове приміщення загальною площею 40,0 м2 за адресою: Київська обл., 
Макарівський р-н, с. Забуяння, вул. Перемоги, 2, що перебуває на балансі Київської 
обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта». Переможець – ПП «Експерт-Аналітик».

Нежитлове приміщення загальною площею 17,0 м2 за адресою: Київська обл., 
Макарівський р-н, с. Соснівка, вул. Кірова, 44, що перебуває на балансі Київської 
обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта». Переможець – ПП «Експерт-Аналітик».

Нежитлове приміщення загальною площею 37,84 м2 за адресою: Київська обл., 
Бориспільський р-н, с. Старе, вул. Радянська, 49б, що перебуває на балансі Київ-
ської обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта». Переможець – ТОВ «САМСОН».

Нежитлове приміщення загальною площею 58,6 м2 за адресою: Київська обл., 
Рокитнянський р-н, с. Телешівка, вул. Леніна, 9б, що перебуває на балансі Київ-
ської обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта». Переможець – ТОВ «Торговий Дім 
«РІЕЛТЕР-Україна».

Нежитлове приміщення загальною площею 32,0 м2 за адресою: Київська 
обл., Васильківський р-н, с. Барахти, вул. Леніна, 35, що перебуває на балансі 
Київської обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта». Переможець – ТОВ «Альфета-
Івелейшн груп».

Нежитлове приміщення загальною площею 108,6 м2 за адресою: Київська 
обл., Фастівський р-н, смт Борова, вул. Леніна, 35, що перебуває на балансі 
Київської обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта». Переможець – ТОВ «Альфета-
Івелейшн груп».

Нежитлове приміщення загальною площею 47,6 м2 за адресою: Київська 
обл., Вишгородський р-н, с. Рудня-Димерська, вул. Леніна, 64, що перебуває 
на балансі Київської обласної дирекції УДППЗ «Укр пошта». Переможець – ФОП 
Гундарева А. О.

Нежитлове приміщення загальною площею 49,3 м2 за адресою: Київська обл., 
Вишгородський р-н, с. Лютіж, вул. Леніна, 64, що перебуває на балансі Київської 
обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта». Переможець – ФОП Гундарева А. О.

Нежитлове приміщення загальною площею 52,35 м2 за адресою: Київська 
обл., Вишгородський р-н, с. Любимівка, вул. Київська, 7, що перебуває на балан-
сі Київської обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта». Переможець – ТОВ «Оціночна 
компанія «Експерт-БТІ».

Нежитлове приміщення загальною площею 18,0 м2 за адресою: Київська обл., 
Поліський р-н, с. Залишани, вул. Покровська, 2, що перебуває на балансі Київської 
обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта». Переможець – ТОВ «САМСОН».

Нежитлове приміщення загальною площею 24,8 м2 за адресою: Київська обл., 
Поліський р-н, с. Рагівка, вул. Леніна, 111а, що перебуває на балансі Київської об-
ласної дирекції УДППЗ «Укрпошта». Переможець – ТОВ «САМСОН».

Нежитлове приміщення загальною площею 22,6 м2 за адресою: Київська обл., 
Іванківський р-н, с. Жміївка, вул. Радянська, 7, що перебуває на балансі Київської 
обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта». Переможець – ФОП Кравцов О. І.

Нежитлове приміщення загальною площею 18,0 м2 за адресою: Київська обл., 
Кагарлицький р-н, с. Стави, вул. Леніна, 85, що перебуває на балансі Київської об-
ласної дирекції УДППЗ «Укрпошта». Переможець – ПП «Юреол».

Нежитлове приміщення загальною площею 27,7 м2 за адресою: Київська 
обл., Богуславський р-н, с. Розкопанці, вул. Першотравнева, 34а, що перебуває 
на балансі Київської обласної дирекції УДППЗ «Укр пошта». Переможець – ТОВ 
«Гарант-Експертиза».

Нежитлове приміщення загальною площею 25,8 м2 за адресою: Київська обл., 
Богуславський р-н, с. Хохітва, вул. Шевченка, 37, що перебуває на балансі Київської 
обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта». Переможець – ТОВ «Гарант-Експертиза».

Частина нежитлового приміщення № 3.1.27 на 3-му поверсі термінала «Д» за-
гальною площею 3,65 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль-7, Аеропорт, що 
перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Переможець – ТОВ 
«Аналітично-консалтинговий центр «Епрайзер».

Частина нежитлового приміщення загальною площею 92,0 м2 за адресою: Київ-
ська обл., м. Славутич, просп. Дружби Народів, 3, що перебуває на балансі Київської 
обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта». Переможець – ФОП Кравцов О. І.

Нежитлове приміщення загальною площею 173,0 м2 за адресою: Київська обл., 
м. Біла Церква, вул. Гайок, 218е, що перебуває на балансі ДП «Укрконверс». Пере-
можець – ТОВ «Український фінансово-інвестеційний союз».

Нежитлове приміщення загальною площею 300,0 м2 за адресою: Київська обл., 
м. Біла Церква, вул. Гайок, 218е, що перебуває на балансі ДП «Укрконверс». Пере-
можець – ТОВ «Український фінансово-інвестеційний союз».

Нежитлове приміщення загальною площею 250,0 м2 за адресою: Київська 
обл., м. Біла Церква, вул. Гайок, 218е, що перебуває на балансі ДП «Укрконверс». 
Переможець – ТОВ «ІВ ГРУП».

інформація 
рв фдму по київській області про підсумки конкурсу з відбору  

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

Конкурсна комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із 
землеустрою РВ ФДМУ по Київській області на підставі листа ФДМУ від 09.11.2015 
№ 10-21-20233 щодо припинення дій, пов’язаних з укладенням (переукладенням) 
договорів оренди майна ДП «Київпассервіс», зняла з участі в конкурсі об’єкти оренди, 
які перебувають на балансі ДП «Київпассервіс», інформація про які була опублікована 
у газеті «Відомості приватизації» № 49 (898) від 28.10.2015 на стор. 3, а саме:

1. Нежитлове приміщення на 1-му поверсі автостанції «Миронівка» загальною 
площею 86,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Миронівка, вул. 40-річчя Перемоги, 
2а, що перебуває на балансі ДП «Київпассервіс».

2. Нежитлове приміщення на 1-му поверсі автостанції «Миронівка» загальною 
площею 93,5 м2 за адресою: Київська обл., м. Миронівка, вул. 40-річчя Перемоги, 
2а, що перебуває на балансі ДП «Київпассервіс».

3. Нежитлове приміщення на 1-му поверсі автостанції «Миронівка» загальною 
площею 38,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Миронівка, вул. 40-річчя Перемоги, 
2а, що перебуває на балансі ДП «Київпассервіс».

4. Нежитлове приміщення на 1-му поверсі автостанції «Миронівка» загальною 
площею 65,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Миронівка, вул. 40-річчя Перемоги, 
2а, що перебуває на балансі ДП «Київпассервіс».

5. Нежитлове приміщення на 1-му поверсі автостанції «Миронівка» загальною 
площею 59,2 м2 за адресою: Київська обл., м. Миронівка, вул. 40-річчя Перемоги, 
2а, що перебуває на балансі ДП «Київпассервіс».

6. Нежитлові приміщення на 1-му поверсі автостанції «Миронівка» загальною 
площею 25,0 м2 та на 2-му поверсі загальною площею 71,4 м2 за адресою: Київ-
ська обл., м. Миронівка, вул. 40-річчя Перемоги, 2а, що перебувають на балансі 
ДП «Київпассервіс».

7. Нежитлове приміщення на 1-му поверсі автостанції «Миронівка» загальною 
площею 33,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Миронівка, вул. 40-річчя Перемоги, 
2а, що перебуває на балансі ДП «Київпассервіс».

8. Нежитлове приміщення на 1-му поверсі автостанції «Миронівка» загальною 
площею 16,1 м2 за адресою: Київська обл., м. Миронівка, вул. 40-річчя Перемоги, 
2а, що перебуває на балансі ДП «Київпассервіс».

9. Нежитлове приміщення на 2-му поверсі автостанції «Миронівка» загальною 
площею 29,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Миронівка, вул. 40-річчя Перемоги, 
2а, що перебуває на балансі ДП «Київпассервіс».

10. Нежитлове приміщення на 2-му поверсі автостанції «Миронівка» загальною 
площею 27,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Миронівка, вул. 40-річчя Перемоги, 
2а, що перебуває на балансі ДП «Київпассервіс».

11. Нежитлове приміщення на 2-му поверсі автостанції «Миронівка» загальною 
площею 70,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Миронівка, вул. 40-річчя Перемоги, 
2а, що перебуває на балансі ДП «Київпассервіс».

12. Нежитлове приміщення на 1-му повесі автостанції «Миронівка» загальною 
площею 9,5 м2 за адресою: Київська обл., м. Миронівка, вул. 40-річчя Перемоги, 
2а, що перебуває на балансі ДП «Київпассервіс».

13. Нежитлове приміщення на 1-му поверсі автостанції «Миронівка» загальною 
площею 6,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Миронівка, вул. 40-річчя Перемоги, 
2а, що перебуває на балансі ДП «Київпассервіс».

14. Нежитлове приміщення на 1-му поверсі автостанції «Миронівка» загальною 
площею 10,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Миронівка, вул. 40-річчя Перемоги, 
2а, що перебуває на балансі ДП «Київпассервіс».

15. Нежитлове приміщення на 2-му поверсі автостанції «Миронівка» загальною 
площею 26,7 м2 за адресою: Київська обл., м. Миронівка, вул. 40-річчя Перемоги, 
2а, що перебуває на балансі ДП «Київпассервіс».

16. Нежитлове приміщення на 1-му поверсі автостанції «Миронівка» загальною 
площею 9,1 м2 за адресою: Київська обл., м. Миронівка, вул. 40-річчя Перемоги, 
2а, що перебуває на балансі ДП «Київпассервіс».

17. Нежитлове приміщення на 1-му поверсі автостанції «Миронівка» загальною 
площею 9,4 м2 за адресою: Київська обл., м. Миронівка, вул. 40-річчя Перемоги, 
2а, що перебуває на балансі ДП «Київпассервіс».

18. Нежитлове приміщення на 1-му поверсі автостанції «Миронівка» загальною 
площею 17,5 м2 за адресою: Київська обл., м. Миронівка, вул. 40-річчя Перемоги, 
2а, що перебуває на балансі ДП «Київпассервіс».

19. Частина асфальтованого майданчика на пристанційній території автостан-
ції «Українка» загальною площею 6,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Українка, 
вул. Юності, 4, що перебуває на балансі ДП «Київпассервіс».

20. Частина асфальтованого майданчика на пристанційній території автостан-
ції «Кагарлик» загальною площею 6,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Кагарлик, 
вул. Незалежності, 15, що перебуває на балансі ДП «Київпассервіс».

21. Частина асфальтованого майданчика на пристанційній території автостанції 
«Тараща» загальною площею 6,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Тараща, вул. Б. 
Хмельницького, 75. що перебуває на балансі ДП «Київпассервіс».

22. Частина асфальтованого майданчика на пристанційній території автостан-
ції «Миронівка» загальною площею 6,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Миронівка 
вул. 40- річчя Перемоги, 2а, що перебуває на балансі ДП «Київпассервіс».

Переможці по знятих з розгляду об’єктах оренди не визначалися.
Конкурс відбувся по таких об'єктах:
Нежитлове приміщення загальною площею 38,2 м2 за адресою: Київська обл., 

Обухівський р-н, м. Українка, вул. Зв’язку, 1, що перебуває на балансі Київської об-
ласної дирекції УДППЗ «Укрпошта». Переможець – ТОВ «Гарант-Експертиза».

Частина фойє корпусу № 1 загальною площею 1,0 м2 за адресою: Київська 
обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, що перебуває на 
балансі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 
імені Григорія Сковороди». Переможець – ТОВ «Аналітично-консалтинговий 
центр «Епрайзер».

Нежитлове приміщення в будівлі головного корпусу загальною площею 97,6 м2 
за адресою: Київська обл., м. Славутич, вул. 77-ї Гвардійської дивізії, 7, що пере-
буває на балансі ДЗ «Спеціалізована медико-санітарна частина № 5 МОЗ України». 
Переможець – ФОП Кравцов О. І.

Нежитлове приміщення на 1-му поверсі 3 будівлі загальною площею 35,0 м2 за 
адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Кургузова, 13, що перебуває на балансі 
Управління Державної казначейської служби України у Вишгородському районі. 
Переможець – ТОВ «Аналітично-консалтинговий центр «Епрайзер».

Нежитлове приміщення загальною площею 11,0 м2 за адресою: Київська обл., 
м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, що перебуває на балансі 
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Гри-
горія Сковороди». Переможець – ФОП Гундарева А. О.

Приміщення загальною площею 1,5 м2 за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, 
вул. Садова, 86, що перебуває на балансі Національного університету Державної 
податкової служби України. Переможець – ПП «Експерт-Аналітик».

Приміщення загальною площею 1,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, 
вул. Садова, 90, що перебуває на балансі Національного університету Державної 
податкової служби України. Переможець – ФОП Чебаков О. І.

Приміщення загальною площею 0,5 м2 за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, 
вул. Тургенівська, 102а, що перебуває на балансі Національного університету 
Державної податкової служби України. Переможець – ТОВ «Оціночна компанія 
«Експерт-БТІ».

Об’єкт – приміщення загальною площею 2,0 м2 за адресою: Київська обл., 
м. Ірпінь, вул. Північна, 79б, що перебуває на балансі Національного університету 
Державної податкової служби України, конкурсною комісією з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності та виконавців робіт із землеустрою РВ ФДМУ по Київській об-
ласті знято з розгляду, оскільки в оголошенні було неправильно зазначено адресу 
об’єкта оренди, замість адреси: «Київська обл., м. Ірпінь, вул. Північна, 79б» було 
зазначено: «Київська обл., м. Ірпінь, вул. Садова, 79б».

IнформацIя 
рв фдму по кiровоградськiй області про підсумки конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки, що відбувся 27.11.2015

Відповідно до п. 3.2 Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної ді-
яльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270, комісією щодо 
конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності ухвалено рішення про укладення 
договору для проведення незалежної оцінки з фізичною особою – підприємцем 
Пєшковою Світланою Володимирівною по об’єкту оренди – частині нежитлово-
го приміщення площею 12,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за 
адресою: Кіровоградська обл., смт Онуфріївка, вул. Гагаріна, 1а, що перебуває 
на балансі Управління Державної казначейської служби України в Онуфріївському 
районі Кіровоградської області.

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

ТОВ «Кіровоградський аукціонний центр» по об’єкту оренди – приміщенню 
матеріального складу № 1 загальною площею 410,4 м2 за адресою: м. Кіровоград, 
проїзд Аджамський, 3, що перебуваює на балансі Кіровоградської гідрогеолого-
меліоративної партії;

фізичну особу – підприємця Пєшкову Світлану Володимирівну по об’єктах 
оренди:

нежитлових приміщеннях (гараж на 2 бокси) загальною площею 63,8 м2 за 
адресою: Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, м. Помічна, вул. Пере-
моги, 87г, що перебувають на балансі державної установи «Кіровоградський об-
ласний лабораторний центр Держсанепідслужби України»;

нежитлових приміщеннях загальною площею 195,0 м2 в одноповерховій будівлі 
за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Толбухіна, 12, що перебу-
вають на балансі 2 державного пожежно-рятувального загону Управління ДСНС 
України у Кіровоградській області;

вбудованих приміщеннях першого поверху господарської будівлі загальною 
площею 72,6 м2 за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Єгоро-
ва, 41, що перебувають на балансі державної установи «Кіровоградський обласний 
лабораторний центр Держсанепідслужби України»;

нежитловому приміщенню площею 12,8 м2 на другому поверсі адміністративної 
будівлі за адресою: Кіровоградська обл., смт Добровеличківка, вул. Леніна, 113, що 
перебуває на балансі Державної фінансової інспекції у Кіровоградській області;

приміщенню площею 13,7 м2 за адресою: м. Долинська, вул. Пристанційна, 12, 
що перебуває на балансі Знам’янського будівельно-монтажного експлуатаційно-
го управління № 3.

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 26.11.2015
1. Вбудовані приміщення загальною площею 88,38 м2 на першому поверсі дво-

поверхової будівлі їдальні (інв. № 10310006) за адресою: Луганська обл., м. Сє-
веродонецьк, просп. Радянський, 17. Переможець конкурсу – ТОВ Агентство по 
нерухомості «Дісконт».

2. Частина вбудованого приміщення колишньої будівлі їдальні (інв. № 27, ре-
єстр. № 32320594.3. СВЖЦОН062) загальною площею 233,0 м2 за адресою: Лу-
ганська обл., Попаснянський р-н, м. Золоте, вул. Луначарського, 9. Переможець 
конкурсу – ФОП Сорокіна І. М. 

3. Частина нежитлового вбудованого приміщення промислової будівлі № 9 
площею 77,8 м2 на першому поверсі (інв. № 7232) за адресою: Луганська обл., 
Попаснянський р-н, м. Гірське, вул. Совєтська, № 1. Переможець конкурсу – ФОП 
Сорокіна І. М. 
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інформація 
рв фдму по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору  

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 25.11.2015 
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 

затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270, ухвалено рішення про укла-
дення договорів на проведення незалежної оцінки об’єктів оренди з:

з ФОП Горбачовим В. А. на проведення незалежної оцінки вбудованих нежит-
лових приміщень загальною площею 46,8 м2 на другому поверсі будівлі літ. «Б-5» 
апаратно-студійного комплексу, м. Львів, вул. Високий Замок, 4; 

з ПП «ЕкспертМАШ» на проведення незалежної оцінки нерухомого держав-
ного майна загальною площею 1 838,06 м2, а саме: нежитлових вбудованих при-
міщень площею 1 180,99 м2 на першому і другому поверхах збірного відділен-
ня та виробничої площадки біля збірного відділення площею 657,07 м2, Львів, 
вул. Шевченка, 134; 

з ПП «ЕкспертЦентр» на проведення незалежної оцінки нежитлового при-
міщення площею 14,6 м2 на другому поверсі двоповерхової будівлі, м. Львів, 
вул. Замарстинівська, 167. 

інформація 
рв фдму по рівненській області про підсумки конкурсу з відбору  

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

незалежної оцінки об’єктів оренди, а саме: 
будівлі трансформаторної підстанції площею 41,3 м2 та будівлі газорозподіль-

ного пункту площею 17,2 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Дубно, вул. Шашке-
вича, 7 визнано ПП «Експер-Рівне-Консалт»;

частини вестибуля навчального корпусу № 2 площею 2,0 м2, що перебуває на ба-
лансі Національного університету водного господарства та природокористування, за 
адресою: м. Рівне, вул. Приходька, 75 визнано ТзОВ «НІКоС.Оціночна компанія»;

частини вестибуля навчального корпусу № 6 площею 2,0 м2, що перебуває на 
балансі Національного університету водного господарства та природокористування, 
за адресою: м. Рівне, вул. Чорновола, 49а визнано ПП «Оцінка та Консалтинг»;

частини вестибуля навчального корпусу № 7 площею 2,0 м2, що перебуває на 
балансі Національного університету водного господарства та природокористування, 
за адресою: м. Рівне, вул. Мірющенка, 55а визнано ПП «Оцінка та Консалтинг»;

нежитлового приміщення на першому поверсі адмінбудівлі площею 9,0 м2, 
що перебуває на балансі Рівненського обласного навчально-методичного центру 
естетичного виховання учнів профтехосвіти, за адресою: м. Рівне, вул. Степана 
Бандери, 39а визнано Рівненську торгово-промислову палату;

частини нежитлового приміщення першого поверху будівлі (реєстровий 
№ 21560045.1800.АААЖЕЖ625) площею 56,0 м2, що перебуває на балансі Рів-
ненської УДППЗ «Укрпошта», за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 56 визнано ПП 
«Експерт-Рівне-Консалт»;

частини вестибуля навчального корпусу площею 8,0 м2, що перебуває на балансі 
Національного університету водного господарства та природокористування, за адре-
сою: м. Рівне, вул. Чорновола, 49а визнано ТзОВ «НІКоС.Оціночна компанія».

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

оцінки державного майна, що відбувся 26.11.2015
Частина вбудованого нежитлового приміщення площею 6,9 м2 у приміщенні 

одноповерхової прибудови до семиповерхової будівлі, що перебуває на балансі 
Управління державної автомобільної інспекції УМВС України у Херсонській області, за 
адресою: м. Херсон, просп. Сенявіна, 128, переможець конкурсу – КПЦ «Унікон».

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 30.11.2015
За результатами конкурсу переможцями визнано:
по об’єкту державної власності – частині нежитлового вбудованого приміщен-

ня № 29 площею 6,0 м2 на першому поверсі двоповерхового громадського будинку 
будівлі управління Державної казначейської служби України у Тульчинському ра-
йоні (літ. А), що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби 
України у Тульчинському районі Вінницькій області, за адресою: 23600, Вінницька 
обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. Леніна, 47 – Вінницьку торгово-промислову 
палату, м. Вінниця;

по об’єкту державної власності – нежитлових вбудованих приміщеннях загаль-
ною площею 193,2 м2 на першому поверсі двоповерхового аудиторського корпусу 
(літ. Г), що перебувають на балансі Вінницького державного педагогічного універ-
ситету ім. М. Коцюбинського, за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 
32 – ФОП Попову А. А., м. Вінниця;

по об’єкту державної власності – нежитлових вбудованих приміщеннях, а 
саме: № 10 (14,2 м2), частині коридору № 2 (5,8 м2) загальною площею 20,0 м2 на 
першому поверсі адміністративної будівлі відділу статистики (літ. А), що перебува-
ють на балансі Головного управління статистики у Вінницькій області, за адресою: 
Він ницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького, 73 – 
ФОП Рабець О. М. , м. Вінниця;

по об’єкту державної власності – нежитловому вбудованому приміщенні (№ 4) 
площею 3,6 м2 на першому поверсі переходу (літ. БІ) навчально-допоміжного корпусу 
(літ. Б), що перебуває на балансі Вінницького технічного коледжу, за адресою: 21100, 
м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 91/2 – ФОП Могозіну О. Л., м. Вінниця.

інформація 
рв фдму по Закарпатській області про підсумки конкурсу  

з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення  
незалежної оцінки майна, що відбувся 24.11.2015

Для проведення незалежної оцінки об’єкта незавершеного будівництва – бу-
дівлі на Ужоцькому перевалі, що повернута за рішенням суду у державну власність, 
разом із земельною ділянкою, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Ве-
ликоберезнянський р-н, с. Ужок, вул. Без назви, буд. 249, переможцем конкурсу 
визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Експерт-Центр».

інформація 
рв фдму по Закарпатській області про підсумки конкурсу  

з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення  
незалежної оцінки майна, що відбувся 26.11.2015

Для проведення незалежної оцінки об’єкта державної власності:
вбудованих приміщень (поз. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) загальною площею 121,2 м2 

на першому поверсі адмінбудинку (літ. А), місцезнаходження об’єкта: 90000, За-
карпатська обл., смт Міжгір’я, вул. Шевченка, 74, переможцем конкурсу визнано 
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Байт»;

металевого кіоску площею 5,01 м2, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська 
обл., Рахівський р-н, смт Ясіня, вул. Миру, б/н, переможцем конкурсу визнано 
суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Експерт-Центр»;

вбудованого приміщення (поз. 21) площею 15,8 м2 на другому поверсі в спо-
руді для контролю вантажного транспорту (літ. Б) на митному посту «Тиса», міс-
цезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с/р Соломонівська, 
МАПП «Тиса», буд. 1, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльнос-
ті – ФОП Мицьо І. В.

інформація 
рв фдму по Закарпатській області про підсумки конкурсу  

з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення  
незалежної оцінки майна, що відбувся 26.11.2015

Для проведення незалежної оцінки об’єкта державної власності – єдиного 
майнового комплексу – Закарпатське державне обласне підприємство по тех-
нічному забезпеченню сільськогосподарського виробництва «Агропромтехніка», 
місцезнаходження об’єкта: 88000, м. Ужгород, вул. Мукачівська, 42, переможцем 
конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Експерт-Центр».

інформація 
рв фдму по Закарпатській області про підсумки конкурсу  

з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення  
незалежної оцінки майна, що відбувся 01.12.2015

Для проведення незалежної оцінки об’єкта державної власності – частини од-
ноповерхової цегляної будівлі пакгаузу із рампою (літ. Б) площею 70,3 м2, місцезна-
ходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Іршава, вул. Гагаріна, 44/1, переможцем 
конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шастун С. Г.

інформація 
рв фдму по Запорізькій області про підсумки конкурсу з відбору  

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 26.11.2015
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності перемож-

цями визнано:
ПП «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: частини 

коридору № 153 першого поверху головного корпусу (літ. А-3-4; А3-2; А4; А5) 
загальною площею 2,0 м2, що перебуває на балансі Запорізького національ-
ного технічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, 
вул. Жуковського, 64;

ТОВ «Національна експертно-правова група» на виконання робіт з оцінки об’єкта 
оренди: спеціального майданчика для зберігання тимчасово затриманих транспорт-
них засобів № 11 загальною площею 546,3 м2, частини паркану № 1 (довжиною 14,7 м, 
площею 19,8 м2), воріт № 3 (площею 13,9 м2), паркану № 4 (площею 35,3 м2), частини 
паркану № 5 (довжиною 78,3 м, площею 187,9 м2), хвіртки № 6 (площею 2,4 м2), що 
перебувають на балансі Василівського районного відділу ГУМВС України в Запорізь-
кій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Василівка, вул. Ліхачова, 2;

Перевая Володимира Сергійовича на виконання робіт з оцінки об’єкта орен-
ди: вбудованого нежитлового приміщення № 64 першого поверху п’ятиповерхової 
адміністративної будівлі (літ. А-5), реєстровий номер 01038818.1.АAАБЕЕ286, 
загальною площею 31,5 м2, що перебуває на балансі Запорізького обласного 
управління водних ресурсів. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, 
просп. Леніна, 105;

ФОП Жуган Віру Станіславівну на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: вбу-
дованих нежитлових приміщень з № 19 до № 36 включно першого поверху будівлі 
гуртожитку (літ. А-9, інв. № 5000/1/250, ганок, літ. а2, площею 11,02 м2), реєстровий 
номер 24584661.221.ЛОУЖЦП1834, загальною площею 205,72 м2, що перебувають 
на балансі Відокремленого підрозділу «Запорізька АЕС». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Будівельників, 25б;

ТОВ «Національна експертно-правова група» на виконання робіт з оцінки 
об’єкта оренди: нежитлових приміщень № 1, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 21 першого повер-
ху будівлі загальною площею 268,5 м2, що перебувають на балансі Запорізького 
гідроенергетичного коледжу Запорізької державної інженерної академії. Місце-
знаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Мінська, 10.

відповідно до звернення рв фдму по Запорізькій області в інфор-
мації про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для про-
ведення 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 адресою: 69063, м. Запоріжжя, просп. Леніна, 
52, опублікованій в газеті «Відомості приватизації» від 16.12.2015 № 63 (912) на 
стор. 4, заголовок інформації слід читати:

«інформація 
рв фдму по Запорізькій області про підсумки конкурсу  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення  

незалежної оцінки об’єкта приватизації».

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 02.12.2015

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки

Пл
ощ

а,
 

м2  

Адреса об’єкта оцінки
Переможець 
конкурсу – 

СОД
1 Гідротехнічні споруди 42 ставків, у тому числі: гід-

ротехнічні споруди 20 ставків загальною площею 
252,3278 га та гідротехнічні споруди 22 ставків 
загальною площею 145,4926 га, що перебувають на 
балансі державного підприємства «Укрриба» 39

7,
82

04
 га Івано-Фран ківська обл., 

Тисменицький р-н, за 
межами с. Марківці 
та с. Хом’яківка

ФОП  
Тарнополь-
ський А. П. 

2 Приміщення (каб. № 17) на першому поверсі адмін-
будівлі, що перебуває на балансі державного лісо-
промислового підприємства «Прикарпатліс» 

16
,8

 м. Івано-Фран ківськ, 
вул. Василіянок, 48

ТзОВ «Ека-
Захід»

3 Приміщення першого поверху адмінбудівлі (приміщення 
№ 11 згідно з техпаспортом), що перебуває на балансі 
Івано-Франківської дирекції УДППЗ «Укрпошта» 

25
,8

 Івано-Фран ків ська обл., 
Рожнятівський р-н, смт 
Рожнятів, пл. Єдності, 9

ФОП  
Тарнополь-
ський А. П. 

4 Приміщення першого поверху адмінбудівлі (приміщення 
№ 5 згідно з техпаспортом), що перебуває на балансі 
Івано-Франківської дирекції УДППЗ «Укрпошта» 

16
,5

 Івано-Франків ська обл., На-
двірнянський р-н, с. Лоєва, 
вул. Грушевського, 12

ФОП  
Тарнополь-
ський А. П. 

5 Приміщення в будівлях, а саме: приміщення загаль-
ною площею 52,6 м2 – зал № 1 у будівлі лаборатор-
ного корпусу № 10 (літ. «А» згідно з техпаспортом); 
приміщення загальною площею 39,9 м2, а саме: 
№ 12 – 2,0 м2, № 13 – 1,8 м2, № 14 – 5,0 м2, 
№ 15 – 11,7 м2, № 16 – 7,5 м2, № 17 – 4,9 м2, № 18 
– 2,5 м2, № 19 – 4,5 м2 першого поверху в будівлі 
гуртожитку № 3 (літ. «А» згідно з техпаспортом), що 
перебувають на балансі Івано-Фран ківського націо-
нального технічного університету нафти і газу

92
,5

 
м. Івано-Франківськ, 
вул. Північний Бульвар, 7

ФОП  
Тарнополь-
ський А. П. 

інформація 
рв фдму по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору  

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 30.11.2015
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 

затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270, ухвалено рішення про укла-
дення договорів на проведення незалежної оцінки об’єктів оренди:

з ТзОВ «Гал-Світ» на проведення незалежної оцінки будівлі теплиці площею 
131,7 м2, Львівська обл., м. Трускавець,вул. Суховоля, 35;

з ФОП Горбачовим В. А. на проведення незалежної оцінки частини нежитлового 
приміщення загальною площею 4,0 м2 на першому поверсі будівлі «Б- 3» нового 
аеровокзалу, м. Львів, вул. Любінська, 168.

інформація 
рв фдму по одеській області про підсумки конкурсу з відбору  

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 25.11.2015
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для роз-

рахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.

№ 
з/п Найменування об’єкта оцінки

Пл
ощ

а,
 

м2  Адреса об’єкта 
оцінки Балансоутримувач

Переможець 
конкурсу – 

CОД 

1 Нежитлове приміщення цокольно-
го поверху площею 5,0 м2 та ділян-
ки даху площею 25,0 м2 у будівлі 
книгосховища, інв. № 0310002

30
,0

м. Одеса, 
вул. Пастера, 13

Одеська національна 
ордена дружби наро-
дів наукова бібліотека 
ім. М. Горького

ПП «Аркада Юг»

2 Складське приміщення на першо-
му рівні будівлі пасажирського 
комплексу Одеського морвокзалу, 
розташованого на території митно-
го поста пункту пропуску «Одесь-
кий морський торгівельний порт»

12
3,

6

м. Одеса, 
вул. Примор-
ська, 6

Одеська філія ДП  
«Адміністрація мор-
ських портів України»

ТОВ «Кон-
салтингова 
компанія «Бюро 
оцінки Стефа-
нович»

3 Приміщення підвалу, ауд. 006, 
площею 62,7 м2, приміщення пер-
шого поверху, ауд. 103, площею 
63,1 м2, ауд. 113 площею 47,5 м2 
та приміщення другого поверху, 
ауд. 213, площею 65,7 м2 

23
9,

0

м. Одеса, 
вул. Канатна, 8

Одеська національна 
морська академія

ТОВ ОФ «ІНЮГ-
Експертиза»

4 Асфальтоване покриття в пункті 
пропуску через державний кордон 
«Кучурган – Первомайськ» 25

,0

Одеська обл., 
Роздільнян-
ський р-н, с. Ку-
чурган

Одеська митниця ДФС ТОВ «ЕОС»

5 Асфальтоване покриття в пункті 
пропуску через державний кордон 
«Рені – Джурджулешть» (авто-
мобільний)

25
,0

Одеська обл., 
м. Рені, вул. До-
рога Дружби, 20

Одеська митниця ДФС ТОВ «ЕОС»

6 Майданчик із замощенням

20
0,

0 Одеська обл., 
пункт пропуску 
«Рені»

Одеська митниця 
Державної фіскальної 
служби України

ТОВ «ЕОС»

7 Майданчик із замощенням

15
0,

0 Одеська обл., 
пункт пропуску 
«Кучурган»

Одеська митниця 
Державної фіскальної 
служби України

ТОВ «ЕОС»

8 Ділянка даху будівлі гуртожитку 
№ 7, інв. № 10312001 10

,0

м. Одеса, 
вул. Тіниста, 
9/11

Одеська національна 
академія харчових 
технологій

ТОВ «Вердикт 
Експертиза»

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 26.11.2015
Переможцями конкурсу визнано:
юридичну особу – ТОВ «Консалтингова компанія «Форекс» на нежитлове при-

міщення площею 19,5 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Сінна, 16, м. Полтава. 
Балансоутримувач: Територіальне управління Державної судової адміністрації 
України в Полтавській області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою 
укладення договору оренди;

ФОП Лісний Андрій Іванович на частину складського приміщення площею 
8,7 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Київська, 71, м. Кременчук, Полтавська 
обл. Балансоутримувач: Балансоутримувач: Кременчуцька міжрайонна коконо-
сушарка «Міжрайшовк». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою про-
довження дії договору оренди;

юридичну особу – Товарну біржу «Полтавська регіональна біржа нерухомос-
ті» на:

нежитлове приміщення площею 105,9 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Пуш-
кіна, 56, м. Полтава. Балансоутримувач: Полтавський технікум харчових технологій 
Національного університету харчових технологій. Мета оцінки: визначення ринкової 
вартості з метою укладення договору оренди;

нежитлове приміщення площею 1,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Я. Му-
дрого, 21, м. Лубни, Полтавська область. Балансоутримувач: Державна фіскальна 
служба України. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення 
договору оренди.

інформація 
рв фдму по Тернопільській області про підсумки конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 26.11.2015
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для прове-

дення незалежної оцінки об’єкта – частини даху навчального корпусу № 5 пло-
щею 25,0 м2, що перебуває на балансі Державного вищого навчального закладу 
«Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ 
України», за адресою: вул. Ю. Словацького, 2, м. Тернопіль визнано ТОВ «ЕКФ 
«Орієнтир-Оцінка».

інформація 
рв фдму по Тернопільській області про підсумки конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 01.12.2015
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 

незалежної оцінки об’єкта – частини приміщення (поз. № 4) на першому поверсі 
адмінбудинку загальною площею 35,0 м2 (у т. ч. 13,5 м2 – частки площ спільного 
користування), реєстровий номер 39403535.1.АААДЕЕ106, інвентарний номер 
10310008, що перебуває на балансі Головного управління ДФС у Тернопільській 
області, код за ЄДРПОУ 39403535, за адресою: вул. Білецька, 1, м. Тернопіль ви-
знано ПП «Експерт-Центр».

інформація 
рв фдму по хмельницькій області про підсумки конкурсу  

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

власності, що відбувся 01.12.2015
1. Вбудовані приміщення загальною площею 25,8 м2, у т. ч. площа загального 

користування – 6,2 м2 на першому поверсі триповерхової адмінбудівлі, що перебу-
ває на балансі Управління Державної казначейської служби України у Городоцькому 
районі Хмельницької області, за адресою: Хмельницька обл., м. Городок, вул. Гру-
шевського, 49. Конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору з 
переможцем конкурсу – ФОП Лісова Т. В.

2. Вбудоване приміщення площею 32,0 м2 у будівлі гаражного боксу, що 
перебуває на балансі Хмельницького обласного управління водних ресурсів, 
за адресою: м. Хмельницький, вул. Толбухіна, 11. Конкурсною комісією при-
йнято рішення про укладення договору з переможцем конкурсу – ПП «Кон-
салтинг Сервіс».

3. Вбудоване приміщення площею 18,0 м2 у будівлі гаражного боксу, що 
перебуває на балансі Хмельницького обласного управління водних ресурсів, 
за адресою: м. Хмельницький, вул. Толбухіна, 11. Конкурсною комісією при-
йнято рішення про укладення договору з переможцем конкурсу – ПП «Кон-
салтинг Сервіс».

4. Вбудоване приміщення площею 20,6 м2 у будівлі прохідної, що перебуває 
на балансі Хмельницького обласного управління водних ресурсів, за адресою: 
м. Хмельницький, вул. Толбухіна, 11. Конкурсною комісією прийнято рішення про 
укладення договору з переможцем конкурсу – ПП «Консалтинг Сервіс».

5. Вбудоване приміщення площею 47,7 м2 на першому поверсі адміністративної 
будівлі, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Хмельницькій 
області, за адресою: Хмельницька обл., м. Деражня, вул. Миру, 36. Конкурсною 
комісією прийнято рішення про укладення договору з переможцем конкурсу – 
ФОП Панік Ю. О.

6. Вбудоване приміщення площею 55,5 м2 на першому поверсі адміністративної 
будівлі, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Хмельницькій 
області, за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 36. Конкурсною ко-
місією прийнято рішення про укладення договору з переможцем конкурсу – ТОВ 
«Поділля-Експерт».

7. Вбудоване приміщення майстерні площею 66,1 м2, що перебуває на ба-
лансі ДНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти торгівлі та харчових 
технологій», за адресою: м. Хмельницький, вул. Чорновола, 159. Конкурсною ко-
місією прийнято рішення про укладення договору з переможцем конкурсу – ПП 
«ТЗК-Експерт».

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 19.11.2015 

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Площа, 

м2
Адреса об’єкта 

оцінки
Балансо-
утримувач Да

та
 

оц
ін

ки Переможець 
конкурсу – 

СОД

1 Частина приміщень на третьо-
му поверсі адмінбудівлі

13,3 м. Черкаси, бульв. 
Шевченка, 205

ДП «Черкаський 
ЦНІІ»

31
.1

0.
15 ФОП Греб-

ченко М. П.

2 Частина приміщення вести-
буля на першому поверсі на-
вчального корпусу № 10

7,5 м. Черкаси, бульв. 
Шевченка, 333

Черкаський дер-
жавний технологіч-
ний університет 31

.1
0.

15 ФОП Греб-
ченко М. П.

3 Частина приміщення (буфет) 
на першому поверсі їдальні;
частина приміщення (буфет) 
на другому поверсі навчаль-
ного корпусу № 2;
частина приміщення вести-
буля на першому поверсі на-
вчального корпусу № 2;
частина приміщення вести-
буля на першому поверсі на-
вчального корпусу № 4;
частина приміщення (буфет) 
на першому поверсі навчаль-
ного корпусу № 4;
частина приміщення (мийка) 
на першому поверсі навчаль-
ного корпусу № 4

83,9;

18,7;

8,5;

7,1;

51,5;

5,3

м. Черкаси, 
вул. Вербовецько-
го, 56;
м. Черкаси, бульв. 
Шевченка, 460;

м. Черкаси, бульв. 
Шевченка, 460;

м. Черкаси, бульв. 
Шевченка, 460;

м. Черкаси, бульв. 
Шевченка, 460;

м. Черкаси, бульв. 
Шевченка, 460

Черкаський дер-
жавний технологіч-
ний університет

31
.1

0.
15

ФОП Горо-
пацька М. П.

4 Нежитлове приміщення 16,2 Черкаська обл., 
м. Жашків, вул. Ко-
стромська, 17

Управління агро-
промислового роз-
витку Жашківської 
районної держав-
ної адміністрації

31
.1

0.
15

ПП Борей-
ко В. А. 

5 Магазин, літ. А, з прибудо-
вою, літ. а, площею 743,8 м2 
та замощення ґанок площею 
22,3 м2;
вагова, літ. А, площею 10,9 м2 
з навісом, літ. В, площею 
54,0 м2;
прохідна, літ. Ж;

фруктосховище, літ. Б;

прохідна, літ. А-1;

гараж, літ. Б-1;

СБ павільйон

766,1;

64,9;

16,2;

158,4;

18,8;

752,8;

121,8

Черкаська обл., 
м. Умань, вул. Ко-
марова, 9;

Черкаська обл., 
м. Умань, вул. Ко-
марова, 7б;
Черкаська обл., 
м. Умань, вул. Ко-
марова, 7а;
Черкаська обл., 
м. Умань, вул. Ко-
марова, 7а;
Черкаська обл., 
м. Умань, вул. Лені-
на, 65а;
Черкаська обл., 
м. Умань, вул. Лені-
на, 65а;
Черкаська обл., 
м. Умань, в/ч аеро-
дрому 

ЧФ Концерну 
«Військторгсервіс»

31
.1

0.
15

ПП Борей-
ко В. А. 

6 Частина адміністративного 
приміщення

30,6 Черкаська обл., 
м. Кам’янка,  
пров. Галі Кудрі, 10

Управління Дер-
жавної казначей-
ської служби Укра-
їни у Кам’янському 
районі Черкаської 
області

31
.1

0.
15

ФОП Греб-
ченко М. П.

7 Частина приміщення (кімн. 
11) чотириповерхової цегля-
ної будівлі

15,32 м. Черкаси, 
вул. Смілянська, 
120/1

Черкаська філія 
інституту «Укрді-
просад» 31

.1
0.

15 КТ АЕО «Фа-
тум» 

8 Частина нежитлового при-
міщення на першому поверсі 
п’ятиповерхового житлового 
будинку

10,5 Черкаська обл., 
м. Умань, вул. Гліб-
ка, 17

Уманський націо-
нальний універси-
тет садівництва

31
.1

0.
15

ПП Борей-
ко В. А. 

9 Об’єкт державної власності 
групи В – єдиний майновий 
комплекс державного підпри-
ємства «Черкаський держав-
ний завод хімічних реактивів» 

18036, м. Черкаси,  
вул. Чигиринська, 21

Аукціон

31
.1

0.
15

Конкур не 
відбувся


