
ДоДаток До «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

офіційне видання фонду
державного майна україниЗасновано у вересні 1993 року

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
вінницька область

Комплекс будівель та споруд загальною площею 302,6 м2, у т. ч.: 
адмінбудівля (літ. А, А1, а, а1, а2) загальною площею 140,6 м2; госпо-
дарська будівля (літ. Б, б, 61, 62) загальною площею 61,2 м2; гараж 
(літ. В, в) загальною площею 100,8 м2; огорожа № 1; ворота з хвірткою 
№ 2; ґанок № 3 (разом із земельною ділянкою) за адресою: Вінниць-
ка обл., Іллінецький р-н, м. Іллінці, вул. Пестеля, 11, що перебува-
ють на балансі Іллінецької районної державної лікарні ветеринарної 
медицини. Земельна ділянка площею 0,23 га, кадастровий номер 
0521210100:05:003:1392. Цільове призначення: для будівництва та об-
слуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допо-
моги. Приватизовано фізичною особою – підприємцем, яка єдина по-
дала заяву на участь в аукціоні, за 149 968,80 грн, у т. ч. ПДВ – 24 994,80 
грн (ціна продажу комплексу будівель та споруд – 64 083,60 грн, у т. ч. 
ПДВ – 10 680,60 грн; ціна продажу земельної ділянки – 85 885,20 грн, 
у т. ч. ПДВ – 14 314,20 грн.

Полтавська область
Нежитлові приміщення (магазин «Лада») загальною площею 

140,5 м2 за адресою: 37673, Полтавська обл., Миргородський р-н, 
с. Гаркушинці, вул. Леніна, 14а, що перебувають на балансі ТОВ Агро-
фірма «Миргородська», (код за ЄДРПОУ 36805165). Приватизовано 
фізичною особою – підприємцем, яка єдина подала заяву на участь в 
аукціоні, за 74 160,00 грн, у т. ч. ПДВ – 12 360,00 грн.

Чернігівська область
Нежитловий будинок (літ. «А-2») площею 311,6 м2 разом із сараєм 

(«Б-1») площею 27,1 м2 (разом із земельною ділянкою) за адресою: Чер-
нігівська обл., Прилуцький р-н, с. Білошапки, вул. Садова, 17а, що пере-
бувають на балансі ТОВ «Рибне господарство «Білошапки». Земельна 
ділянка площею 0,06 га, кадастровий номер 7424180600:01:003:0143, 
категорія земель – землі житлової та громадської забудови. Привати-
зовано юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукці-
оні, за 71 031,35 грн, у т. ч. ПДВ – 11 838,56 грн (ціна продажу об’єкта 
нерухомості – 54 586,55 грн, у т. ч. ПДВ – 9 097,76 грн; ціна продажу 
земельної ділянки – 16 444,80 грн, у т. ч. ПДВ – 2 740,80 грн).

Нежитловий будинок (літ. «А-2») площею 306,5 м2 разом із сараєм 
(«Б-1») площею 26,4 м2 (разом із земельною ділянкою) за адресою: Чер-
нігівська обл., Прилуцький р-н, с. Білошапки, вул. Садова, 17, що пере-
бувають на балансі ТОВ «Рибне господарство «Білошапки». Земельна 
ділянка площею 0,05 га, кадастровий номер 7424180600:01:003:0142, 
категорія земель – землі житлової та громадської забудови. Привати-
зовано юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукці-
оні, за 71 532,76 грн, у т. ч. ПДВ – 11 922,13 грн (ціна продажу об’єкта 
нерухомості – 57 828,76 грн, у т. ч. ПДВ – 9 638,76 грн; ціна продажу 
земельної ділянки – 13 704,00 грн, у т. ч. ПДВ – 2 284,00 грн).

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ  
НА АУКЦІОНІ ЗА МЕТОДОМ ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ

Перелік  
об’єктів державної власності групи а, що підлягають 

приватизації шляхом продажу на аукціоні  
за методом зниження ціни  

(затверджений наказом ФДМУ від 16.12.2015 № 1936)

волинська область
Частина будівлі інженерно-побутового корпусу загальною площею 

1 561,2 м2, а саме: приміщення № 71 (сходова клітка площею 18,5 м2 на 
першому поверсі), № 72 (частина коридору площею 7,8 м2 на першо-
му поверсі), № 73 (приміщення площею 5,5 м2 на першому поверсі), 
№ 74 (приміщення площею 11,1 м2 на першому поверсі), приміщення 
№ 92 (сходова клітка площею 3,7 м2 на другому поверсі), а також при-
міщення № 120-162 (площа 3-го, 4-го, 5-го поверхів – 1 514,6 м2) за 
адресою: 45200, Волинська обл., м. Ківерці, вул. Грушевського, 26, що 
перебуває на балансі Територіального управління державної судової 
адміністрації України в Волинській області.

одеська область
Нежитлові приміщення другого поверху п’ятиповерхового будинку 

загальною площею 88,7 м2 за адресою: 68400, Одеська обл., м. Арциз, 
вул. Добровольського, 3а, офіс 39, що перебувають на балансі Управ-
ління Державної казначейської служби України в Арцизькому районі 
Одеської області (код за ЄДРПОУ 38019107).

вінницька область
інформація  

про продаж на аукціоні об’єкта державної власності
Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів – обладнання їдальні 

(7 од.), що під час приватизації не увійшла до статутного капіталу ВАТ 
«Іллінецький цукровий завод».

Адреса об’єкта: 22700, Вінницька обл., м. Іллінці, вул. Карла Марк-
са, 1. 

Зберігач: ТОВ «Гарантінвест», код за ЄДРПОУ 31325434.
Адреса зберігача: 21034, м. Вінниця, вул. К. Маркса, 56.
Відомості про об’єкт: до складу обладнання їдальні входять: картина 

художня (1973 р. в.); холодильний прилавок (1973 р. в.); холодильна ка-
мера (1973 р. в.); холодильний прилавок (1981 р. в.); холодильний при-
лавок (1982 р. в.); телевізор «Електрон» (1993 р. в.); холодильний агре-
гат (1993 р. в.). Обладнання не експлуатується, стан задовільний.

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 2 642,00 
грн, ПДВ – 528,40 грн. 

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 
3 170,40 грн.

Умови продажу: покупець зобов’язаний протягом 30 календарних 
днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу 
сплатити ціну продажу об’єкта та після сплати в повному обсязі ціни 
продажу прийняти його у триденний термін за актом приймання-
передання.

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

проДаж об’єктів групи а

№ 65 (914)

23 грудня 2015 р.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час 
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 
№ 37187006000498 в ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код 
за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Вінницькій об-
ласті.

Грошові кошти в розмірі 317,04 грн, що становить 10 % від почат-
кової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37315005000498 в 
ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, 
одержувач коштів: РВ ФДМУ по Вінницькій області.

Заяви на участь в аукціоні приймаються в РВ ФДМУ по Вінницькій 
області до 11.01.2016 включно. 

аукціон буде проведено 15.01.2016 о 10.00 в приміщенні рв 
фдму по вінницькій області за адресою: м. вінниця, вул. гого-
ля, 10.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його роз-
ташування. Служба з організації та проведення аукціону: РВ ФДМУ 
по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. 
67-27-46, час роботи з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), по п’ятницях – з 
8.00 до 16.00.

дніПроПетровська область
інформація  

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

Назва об’єкта: нежитлове приміщення № 69 – магазин площею 
91,9 м2 з ґанками літ. а, а/.

Адреса об’єкта: 49069, м. Дніпропетровськ, вул. Генерала Пуш-
кіна, 38а.

Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 01415246, ВАТ «Дніпромехано-
монтаж» за адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 11.

Відомості про об’єкт: нежитлове вбудоване приміщення магазину 
на першому поверсі житлового будинку загальною площею 91,9 м2 з 
ґанками літ. а, а/, рік побудови – 1968.

Земельна ділянка під об’єкт приватизації окремо не відводилася.
Початкова ціна продажу без ПДВ – 466 400,00 грн, ПДВ – 93 280,00 

грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням Пдв – 559 680,00 

грн.
Умови продажу об’єкта: 
покупець використовує об’єкт приватизації для надання соціально-

побутових послуг населенню; покупцю в процесі експлуатації об’єкта 
здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, 
забезпечувати дотримання санітарних, екологічних та протипожеж-
них норм в порядку, визначеному чинним законодавством України; 
здійснити державну реєстрацію нерухомого майна, яке входить до 
складу об’єкта приватизації; після придбання об’єкта приватизації не 
відчужувати його протягом 3 років з моменту підписання акта передан-
ня державного майна; протягом року з моменту укладення договору 
купівлі-продажу створити на об’єкті не менше двох робочих місць; право 
користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під 
об’єктом покупцем визначається самостійно в порядку, встановленому 
чинним законодавством України.

Грошові кошти на участь в аукціоні за методом зниження ціни – 
55 968,00 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 в розмірі 17,00 грн (без ПДВ) та грошові 
кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносять-
ся на р/р № 37188500900001 в ГУДКСУ в Дніпропетровській області, 
МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по Дніпропетров-
ській області.

аукціон за методом зниження ціни відбудеться 15 січня 2016 
року о 15.00 на Придніпровській товарній біржі за адресою: 
м. дніпропетровськ, набережна в. і. леніна, 15а, тел.: (0562) 
35-77-11, 35-77-45.

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

донецька область
інформація 

про повторний продаж на аукціоні  
об’єкта державної власності

Назва об’єкта: інженерна споруда «Басейн бризкальний».
Місцезнаходження об’єкта: 84112, Донецька обл., м. Слов’янськ, 

вул. Новосодівська,2.
Балансоутримувач: ВАТ «Содовий завод», код за ЄДРПОУ 00204895.
Адреса балансоутримувача: 84112, Донецька обл., м. Слов’янськ, 

вул. Чубаря, 91.
Відомості про об’єкт: бетонна, некрита, прямокутної форми чоти-

рисекційна інженерна споруда для охолодження циркуляційної води 
площею 6 536,0 м2. Три секції введені в експлуатацію у 1945 році, чет-
верта – у 1959 році. За призначенням не використовується. Заповне-
на твердими відходами виробництва харчовий солі. Об’єкт перебуває 
в оренді (договір оренди № 1285/2004 від 23.07.2004, термін дії – до 
21.05.2016).

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 432 167,00 грн, ПДВ – 86 433,40 
грн.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 518 600,40 грн. 
Умови продажу:
з моменту закінчення терміну дії договору оренди № 1285/2004 від 

23.07.2004 подальше використання об’єкта покупець визначає само-
стійно; до нового власника переходять права і обов’язки за договором 
оренди в період його чинності; забезпечити дотримання санітарних 
та екологічних норм під час експлуатації об’єкта; вирішити питання 

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

у фонді державного майна україни за номером  
телефону 254-29-76 працює «гаряча лінія».

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

Засновник і видавець –  

фонд державного майна україни

Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 151 від 15 жовтня 1993 р.

Додаток виходить щопонеділка та щосереди

Передплатний індекс 22437

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

триває ПередПлата на офіційне  
видання фдму на 2016 рік

«державний інформаційний бюлетень  
про приватизацію»

з додатком – газетою

«відомості приватизації»
видання можна ПередПлатити в усіх відділеннях Зв’яЗку україни

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

Індекс та назва видання
Періодич-

ність

Вартість  
передплати, грн

3 міс. 6 міс. 12 міс. 

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

4 рази  
на рік

121,33 242,66 485,32

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

2 рази
на тиждень

телефон редакції (044) 200-33-77.
Придбати журнал і газету вроздріб 

можна в книжковому кіоску в приміщенні фдму
(тел. (044) 254-31-57, моб. тел. (067) 933-69-57, Меліхова Ольга Миколаївна)

фонд
державного
майна україни

Приватизація та можливості
інвестування в Україні
www.spfu.gov.ua
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23 грудня 2015 року № 65 (914)

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

проДаж об’єктів групи Д

донецька область
інформація 

про повторний продаж на аукціоні об’єкта незавершеного 
будівництва державної власності – пункту забою

Назва об’єкта: пункт забою, що перебував на балансі ТОВ «Птахо-
підприємство «Маяк» (ліквідовано ухвалою господарського суду До-
нецької області від 10.04.2009 № 15/23б).

Адреса об’єкта: 85500, Донецька обл., Добропільський р-н, 
с. Маяк.

Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля, внутрішня площа – 
288,0 м2, фундамент – стовпчасті стаканного типу збірні залізобетоні 
блоки; зовнішні стіни – збірні залізобетонні стінові панелі; внутрішні 
перегородки відсутні; колони монолітні залізобетонні; перекриття – 
збірні залізобетонні ребристі плити по збірних залізобетонних балках; 
покрівля, вікна, двері, підлога – відсутні; оздоблювальні роботи, вну-
трішні сантехнічні та електротехнічні роботи – відсутні. Ступінь будівель-
ної готовності – 30 %. Об’єкт не законсервовано та не охороняється. 
Земельна ділянка під об’єктом не відведена. Об’єкт розташований на 
землях сільськогосподарського призначення.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 85 821,76 грн, ПДВ – 17 164,35 
грн.

Початкова ціна продажу об’єкта з урахуванням Пдв – 
102 986,11 грн.

Умови продажу:
можлива зміна первісного призначення об’єкта незавершеного 

будівництва за умови дотримання вимог Земельного кодексу України; 
завершити будівництво об’єкта у трирічний строк від дати нотаріально-
го посвідчення договору купівлі-продажу; ввести об’єкт в експлуатацію 
протягом 6 місяців з моменту завершення будівництва; забезпечити 
дотримання вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього при-
родного середовища під час добудови та подальшого введення в екс-
плуатацію об’єкта приватизації; набуття права користування земельною 
ділянкою здійснюється відповідно до земельного законодавства; заре-
єструвати відповідно до чинного законодавства декларацію про початок 
виконання будівельних робіт протягом 1 року від дати нотаріального 
посвідчення договору купівлі-продажу; подальше відчуження об’єкта 
незавершеного будівництва можливе лише за умови збереження для 
нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, ви-
значених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного 
органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням. 

Реєстраційний внесок у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час 
розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314 
в банк ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, 
одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.

Грошові кошти в розмірі 10 298,61 грн (без ПДВ), що становить 
10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37312081011314 

в банк ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, 
одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.

Адреса служби з організації аукціону: 61024, м. Харків, вул. Гуда-
нова, 18, РВ ФДМУ по Донецькій області.

аукціон буде проведено 15 січня 2016 р. об 11.00 за адресою: 
61024, м. харків, вул. лермонтовська, 20, харківська філія укра-
їнської універсальної біржі.

Приймання заяв закінчується 11 січня 2016 року. Заяви на участь в 
аукціоні приймаються в робочі дні з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 
до 16.45 за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18.

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

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057)  
704-17-36.

інформація 
про повторний продаж на аукціоні об’єкта незавершеного 

будівництва державної власності – майонезного цеху
Назва об’єкта: майонезний цех, щоперебував на балансі ТОВ «Пта-

хопідприємство «Маяк» (ліквідовано ухвалою господарського суду До-
нецької області від 10.04.2009 № 15/23б).

Адреса об’єкта: 85500, Донецька обл., Добропільський р-н, 
с. Маяк.

Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля, внутрішня площа – 
864 м2, фундамент – стовпчасті стаканного типу збірні залізобетоні 
блоки; зовнішні стіни – збірні залізобетонні стінові панелі; внутрішні 
перегородки відсутні; колони збірні залізобетонні; перекриття – збір-
ні залізобетонні ребристі плити по збірних залізобетонних балках; по-
крівля, вікна, двері, підлога – відсутні; оздоблювальні роботи, внутрішні 
сантехнічні та електротехнічні роботи – відсутні. Ступінь будівельної 
готовності – 50 %. Об’єкт не законсервовано та не охороняється. Зе-
мельна ділянка під об’єктом не відведена. Об’єкт розташований на 
землях сільськогосподарського призначення.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 373 985,19 грн, ПДВ – 74 797,04 
грн.

Початкова ціна продажу об’єкта з урахуванням Пдв – 
448 782,23 грн.

Умови продажу:
можлива зміна первісного призначення об’єкта незавершеного 

будівництва за умови дотримання вимог Земельного кодексу України; 
завершити будівництво об’єкта у трирічний строк від дати нотаріально-
го посвідчення договору купівлі-продажу; ввести об’єкт в експлуатацію 
протягом 6 місяців з моменту завершення будівництва; забезпечити 
дотримання вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього при-
родного середовища під час добудови та подальшого введення в екс-
плуатацію об’єкта приватизації; набуття права користування земель-
ною ділянкою здійснюється відповідно до земельного законодавства; 
зареєструвати відповідно до чинного законодавства декларацію про 
початок виконання будівельних робіт протягом 1 року від дати нота-
ріального посвідчення договору купівлі-продажу; подальше відчу-
ження об’єкта незавершеного будівництва можливе лише за умови 
збереження для нового власника об’єкта незавершеного будівництва 
зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за 

згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх  
виконанням. 

Реєстраційний внесок у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час 
розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314 
в банк ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, 
одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.

Грошові кошти в розмірі 44 878,22 грн (без ПДВ), що становить 
10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37312081011314 
в банк ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, 
одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.

Адреса служби з організації аукціону: 61024, м. Харків, вул. Гуда-
нова, 18, РВ ФДМУ по Донецькій області.

аукціон буде проведено 15 січня 2016 р. о 10.00 за адресою: 
61024, м. харків, вул. лермонтовська, 20, харківська філія укра-
їнської універсальної біржі.

Приймання заяв закінчується 11 січня 2016 року. Заяви на участь в 
аукціоні приймаються в робочі дні з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 
до 16.45 за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18.

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

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 
704-17-36.

інформація 
про повторний продаж на аукціоні об’єкта незавершеного 
будівництва державної власності – цеху забою молодняку
Назва об’єкта: цех забою молодняку, що обліковувався на балансі 

ТОВ «Птахопідприємство «Маяк» (ліквідовано ухвалою господарського 
суду Донецької області від 10.04.2009 № 15/23б).

Адреса об’єкта: 85500, Донецька обл., Добропільський р-н, 
с. Маяк.

Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля, внутрішня площа – 
2 187,0 м2, фундамент – стовпчасті стаканного типу збірні залізобето-
ні блоки; зовнішні стіни – збірні залізобетонні стінові панелі; внутрішні 
перегородки відсутні; колони – монолітні залізобетонні; перекриття – 
збірні залізобетонні ребристі плити по збірних залізобетонних балках; 
покрівля, вікна, двері, підлога – відсутні; оздоблювальні роботи, вну-
трішні сантехнічні та електротехнічні роботи – відсутні. Ступінь будівель-
ної готовності – 45 %. Об’єкт не законсервовано та не охороняється. 
Земельна ділянка під об’єктом не відведена. Об’єкт розташовагий на 
землях сільськогосподарського призначення.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 816 549,25 грн, ПДВ – 163 309,85 
грн. 

Початкова ціна продажу об’єкта з урахуванням Пдв – 
979 859,10 грн.

Умови продажу:
можлива зміна первісного призначення об’єкта незавершеного 

будівництва за умови дотримання вимог Земельного кодексу України; 
завершити будівництво об’єкта у трирічний строк від дати нотаріаль-
ного посвідчення договору купівлі-продажу; ввести об’єкт в експлуа-
тацію протягом 6 місяців з моменту завершення будівництва; забезпе-
чити дотримання вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього 
природного середовища під час добудови та подальшого введення в  

землекористування згідно з чинним законодавством протягом двох 
років після набуття права власності на об’єкт; подальше відчуження 
та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації в період чинності 
умов договору здійснюються за погодженням з органом приватизації 
із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не 
виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності 
за їх невиконання, визначених законодавством та договором, прав та 
обов’язків покупця згідно з законодавством України.

Реєстраційний внесок у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час 
розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314 
в банк ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, 
одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.

Грошові кошти в розмірі 51 860,04 грн (без ПДВ), що становить 
10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37312081011314 
в банк ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, 
одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.

Адреса служби з організації аукціону: 61024, м. Харків, вул. Гуда-
нова, 18, РВ ФДМУ по Донецькій області.

аукціон буде проведено 15 січня 2016 року об 11.30 за адре-
сою: 61024, м. харків, вул. лермонтовська, 20, харківська філія 
української універсальної біржі.

Приймання заяв закінчується 11 січня 2016 року. Заяви на участь в 
аукціоні приймаються в робочі дні з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 
до 16.45 за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18.

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

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057)  
704-17-36.

рівненська область
інформація 

про продаж на аукціоні об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею 57,3 м2 

зі сходовою площадкою площею 20,8 м2 на першому поверсі будівлі 
сауни.

Місцезнаходження об’єкта: 34700, Рівненська обл., Корецький р-н, 
м. Корець, вул. Київська, 107б

Балансоутримувач: ПП «Пластранс», адреса: Рівненська обл., м. Рів-
не, вул. А. Мельника, 2, кв. 2. Код за ЄДРПОУ 33982500.

Відомості про об’єкт приватизації: нежитлові приміщення загальною 
площею 57,3 м2 зі сходовою площадкою площею 20,8 м2 на першому 
поверсі одноповерхової (з цокольним поверхом) окремо розташованої 
цегляної будівлі. Об’єкт не використовується. Приміщення перебувають 
в занедбаному, непридатному для експлуатації стані та потребують про-
ведення ремонтних робіт. Комунікації: електропостачання, водопоста-
чання, каналізація, опалення (пічне) –  у неробочому стані та від’єднанні 
від зовнішніх мереж. Сходова площадка облаштована на рівні першого 
поверху, перекриття площадки залізобетонне, на металевому каркасі. 
Об’єкт розташований на території підприємства ПП «Пластранс», зе-
мельна ділянка під об’єкт окремо не відведена.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 22 000,00 грн, ПДВ – 4 400,00 
грн. 

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 26 400,00 грн. 
Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець; дотримання по-

купцем термінів оплати за придбаний об’єкт; дотримуватись санітарно-
екологічних норм експлуатації об’єкта приватизації, правил пожежної 
безпеки та утримання прилеглої території в належному санітарному 
стані; здійснити реєстрацію нерухомого майна, яке входить до скла-
ду об’єкта, в установленому законом порядку; подальше відчуження 
об’єкта аукціону за договором купівлі-продажу до моменту підписан-
ня сторонами підсумкового акта перевірки виконання умов договору 
можливе лише за згодою органу приватизації; у разі зміни власника 
об’єкта покупець повинен покласти всі зобов’язання за договором на 
нового власника; новий власник у двотижневий термін з дня переходу 
до нього права власності на об’єкт подає до державного органу при-
ватизації копії документів, що підтверджують перехід до нього права 
власності; учасник аукціону, який відмовився від підписання протоко-
лу, якщо це підтверджується актом, позбавляється права на подальшу 
участь в аукціоні. 

Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Грошові кошти за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 

17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться 
на рахунок № 37184006000095, банк УДКСУ в м. Рівному, МФО 833017, 
код за ЄДРПОУ 13989432, одержувач – РВ ФДМУ по Рівненській  
області.

Грошові кошти в розмірі 2 640,00 грн, що становить 10 % від по-
чаткової ціни продажу об’єкта приватизації, вносяться на рахунок 
№ 37313004000095, банк УДКСУ в м. Рівному, МФО 833017, код за 
ЄДРПОУ 13989432, одержувач – РВ ФДМУ по Рівненській області.

Кінцевий термін приймання заяв: 25 січня 2016 року включно до 
17.15. Реєстрація учасників аукціону проводиться в день проведення 
аукціону з 10.00 до 10.45.

аукціон буде проведено 29 січня 2016 року об 11.00 у при-
міщенні рв фдму по рівненській області за адресою: м. рівне, 
вул. 16 липня, 77.

Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування. 
Отримати додаткову інформацію та подати заяву за встановленою 
органом приватизації формою можна за адресою: м. Рівне, вул. 16 
Липня, 77, тел.: (0362) 63-58-19, 26-25-56.

терноПільська область
інформація 

про повторний продаж на аукціоні  
об’єкта державної власності

Назва об’єкта: колишнє протирадіаційне сховище загальною пло-
щею 574,9 м2 у складі: Г-Пд-1 вхід в підвал – 23,7 м2, ІІ тамбур – 4,8 м2, 
ІІІ приміщення – 323,1 м2, ІV умивальник – 8,4 м2, V туалет – 10,9 м2, VI 
туалет – 10,5 м2, VII умивальник – 8,1 м2, VIII приміщення –14,7 м2, ІХ 
приміщення – 14,3 м2, Х кладова – 1,7 м2, ХІ кладова – 31,7 м2, ХІІ ко-
ридор – 3,8 м2, ХІІІ приміщення – 1,6 м2, ХІV сходи – 2,9 м2, ХV коридор 
– 2,3 м2, ХVI ел. щитова –14,0 м2, XVII коридор – 5,2 м2, XVIII дизельна 
– 30,3 м2, ХІХ пункт управління – 14,6 м2, ХХ вхід – 24,5 м2, ХХХVII при-
міщення – 1,9 м2, ХХХVIIІ вихід – 21,9 м2.

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

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

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

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

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 580 824,00 грн, 
ПДВ – 96 804,00 грн.

Умови продажу:
покупець на власний розсуд визначає подальше використання 

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

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

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

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

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

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

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

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

харківська область
інформація 

про повторний продаж на аукціоні  
об’єкта державної власності

Назва об’єкта: нежитлові підвальні приміщення літ. «Ю» загальною 
площею 246,9 м2.

Балансоутримувач: відсутній.
Адреса об’єкта: 61067, м. Харків, вул. Довгалівська (Довгалівсько-

го), 27.
Відомості про об’єкт: нежитлові підвальні приміщення літ. «Ю» за-

гальною площею 246,9 м2 (колишній об’єкт ЦО). Висота стелі – 3,3 м. 
Рік побудови – 1975. 

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виді-
лена. Питання землекористування покупець вирішує самостійно.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 138 000,00 грн. 

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 115 000,00 грн, ПДВ – 23 000,00 
грн.

Умови продажу об’єкта:
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, код за ЄДРПОУ 23148337, одержувач коштів: РВ 
ФДМУ по Харківській області.

Грошові кошти в розмірі 13 800,00 грн, що становить 10 % від по-
чаткової ціни об’єкта приватизації, перераховуються РВ ФДМУ по 
Харківській області на р/р №37317000140001 в ГУДКСУ у Харківській 
області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 23148337, одержувач коштів: РВ 
ФДМУ по Харківській області.

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

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

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

інформація 
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності

Назва об’єкта: нежитлові приміщення першого поверху № 3-1–: 3-6, 
1-8, II, III та другого поверху № 3-8–: 3-37 в літ. «А-2» загальною пло-
щею 653,6 м2.

Балансоутримувач: ПАТ «Племінний завод «Червоний велетень».
Адреса об’єкта: 63422, Харківська обл., Зміївський р-н, с. Першо-

травневе, пл. Центральна, 3.
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входять нежитлові при-

міщення першого поверху № 3-1–: 3-6, 1-8, II, III та другого поверху  
№ 3-8–: 3-37 у нежитловій двоповерховій будівлі (літ. «А-2»), рік вве-
дення в експлуатацію – 1975. Частина приміщень, що входять до 
складу об’єкта приватизації, а саме: приміщення першого поверху  
(№ 3-2–: 3-5 за технічним паспортом) загальною площею 21,8 м2 та 
(№ 1-8 за технічним паспортом) загальною площею 6,4 м2 передані 
в оренду за договорами від 26.09.2008 № 3734-Н та від 26.09.2008 
№ 3735-Н. Строк дії договорів оренди – до 25.06.2017.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв –201 600,00 грн. 
Початкова ціна об’єкта без ПДВ –168 000,00 грн, ПДВ – 

33 600,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
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 № 037186501900001 в ГУДКСУ у Харківській 
області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 23148337, одержувач коштів: РВ 
ФДМУ по Харківській області. 

Грошові кошти в розмірі 20 160,00 грн, що становить 10 % від по-
чаткової ціни об’єкта приватизації, перераховуються РВ ФДМУ по 
Харківській області на р/р № 37317000140001 в ГУДКСУ у Харківській 
області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 23148337, одержувач коштів: РВ 
ФДМУ по Харківській області.

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

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

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

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

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

щення загальною площею 144,8 м2 на першому поверсі двопо-
верхового торговельного комплексу (літ. а), що не увійшли під час 
приватизації до статутного (складеного) капіталу КСП «Красне». Адре-
са: 23116, Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Пултівці, вул. Революційна, 
1а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта з метою продовження дії договору оренди.

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

міщення загальною площею 177,5 м2 на 1-му поверсі – 55,7 м2 
(№ 35, 36, 41) та на 2-му поверсі – 121,8 м2 (№ 56 – 61) 2-4-
поверхового навчального корпусу (літ. а). Балансоутримувач: 
Державний професійно-технічний навчальний заклад «Вінницький 
центр професійно-технічної освіти технологій та дизайну». Адреса: 
21021, м. Вінниця, вул. В. Порика, 25. Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження 
дії договору оренди.

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

щення загальною площею 54,9 м2 на першому поверсі двопо-
верхової будівлі майстерні (літ. в) з підвалом. Балансоутримувач: 
Державний професійно-технічний навчальний заклад «Вінницьке між-
регіональне вище професійне училище». Адреса: 21009, м. Вінниця, 
вул. Червоноармійська, 5. Мета проведення незалежної оцінки: ви-
значення ринкової вартості об’єкта з метою продовження дії догово-
ру оренди.

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

щення (№ 3 – 7) загальною площею 59,1 м2 на першому поверсі 
будівлі (літ. а). Балансоутримувач: Управління Державної казначей-
ської служби України у Барському районі Вінницької області. Адреса: 
23000, Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Героїв Майдану, 20. 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта з метою укладення договору оренди.

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

міщення (№ 1 – 5) загальною площею 52,3 м2 в одноповерховій 
будівлі кафе-пекарні (літ. а). Балансоутримувач: Науково-дослідне 
господарство «Агрономічне» Вінницького національного аграрного уні-
верситету. Адреса: 23227, Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Агрономіч-
не, вул. Мічуріна, 14. Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди.

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

комісії документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних 
документів, що містяться в конверті. До підтвердних документів на-
лежать:

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
за встановленою формою; копія установчого документа претендента; 
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному 
складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту 
про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково за-
лучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання 
звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а також 
копії кваліфікаційних документів оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта 
оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна 
України; інформація про претендента (документ, який містить відомості 
про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особисто-
го досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та 

додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі 
подібного майна, тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному кон-
верті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції 
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт 
(після отримання в повному обсязі необхідної документації та інфор-
мації про об’єкт оцінки): для об’єктів нерухомого майна – не більше 5 
днів (у разі необхідності – 3 дні для доопрацювання звіту); для цілісних 
майнових комплексів – 15 – 20 днів (у разі необхідності – 5 – 7 днів для 
доопрацювання звіту).

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

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

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

донецька область
інформація 

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

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

щення площею 82,3 м2 першого поверху та нежитлове вбудоване 
приміщення площею 80,9 м2 третього поверху навчального кор-
пусу № 3, що перебувають на балансі ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет» (код за ЄДРПОУ 38177113). Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Добровольсь- 
кого, 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості майна з метою передачі його в оренду.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2015.
� 2. Найменування об’єкта оцінки: бокс № 2 загальною площею 

1 031,9 м2, що перебуває на балансі Вуглегірської теплової електрич-
ної станції ПАТ «Центренерго» та не увійшов до статутного капіталу ПАТ 
«Центренерго» (код за ЄДРПОУ 22927045). Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Донецька обл., Артемівський р-н, м. Світлодарськ, вул. Енерге-
тиків, 101. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості майна з метою передачі його в оренду.

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

щення в будівлі учбового корпусу № 3 площею 49,1 м2, що пере-
буває на балансі Красноармійського індустріального інституту ДВНЗ 
«Донецький національний технічний університет». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Красноармійськ, пл. Шибанкова, 2. 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою про-
довження договору оренди.

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

щення площею 69,4 м2, що перебувають на балансі ДВНЗ «Приазов-
ський державний технічний університет». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Донецька обл., Жовтневий р-н, м. Маріуполь, вул. Апатова, 138, 
1-й поверх. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з ме-
тою продовження договору оренди.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2015.
� 5. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані при-

міщення загальною площею 349,7 м2 будівлі музичної школи, 
що перебувають на балансі ВП «Миронівська ТЕС» ПАТ «ДТЕК Доне-
цькобленерго» та не увійшли до статутного капіталу ПАТ «ДТЕК Доне-
цькобленерго» (код за ЄДРПОУ 05470978). Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: 84791, Донецька обл., Артемівський р-н, смт Миронівський, 
вул. Шевченка, 9. Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості майна з метою передачі його в оренду.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2016.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до конкурсної 

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

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

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

конкурс відбудеться 14 січня 2016 року о 10.00 за адресою: 
м. харків, вул. гуданова, 18, рв фдму по донецькій області.

Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та 
організаційно-документального забезпечення РВ ФДМУ по Доне-
цькій області не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати 
проведення конкурсу (включно) за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гу-
данова, 18.

Тел. для довідок (066) 988-91-12.

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: частина нежитлового приміщення вести-

буля площею 5,0 м2 на першому поверсі навчального корпусу 
№ 4. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Пушкінська, 
38. Балансоутримувач: Житомирський національний агроекологічний 
університет (м. Житомир, бульв. Старий, 7). Мета проведення неза-
лежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної 
плати з метою укладення договору оренди.

Дата оцінки: 31.12.2015.
� Об’єкт оцінки № 2: нежитлові приміщення площею 255,7 м2 

адміністративної будівлі (літ. а) та гараж (літ. б) площею 41,4 м2. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Радомишль, 
вул. Присутственна, 7. Балансоутримувач: Радомишльський РВ УМВС 
України в Житомирській області (м. Радомишль, вул. Мала Житомир-
ська, 13). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дого-
вору оренди.

Дата оцінки: 31.12.2015.

аПарат фдму
інформація 

про оголошення конкурсу з відбору  
суб’єктів оціночної діяльності

� Найменування об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будів-
ництва – реконструкція майнового комплексу під реабілітацій-
ний центр разом із земельною ділянкою, що обліковується на 
балансі Департаменту фінансів Закарпатської обласної державної 
адміністрації.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Духновича, 11, м. Сваля-
ва, Закарпатська обл., 88000; тел. (0312) 61-28-50 тел./факс (0312) 
61-23-11.

Мета проведення незалежної оцінки: приватизація об’єкта неза-
вершеного будівництва разом із земельною ділянкою шляхом про-
дажу на аукціоні.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі-
ком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів), шт.: 2 будівлі; огоро-
жа; замощення; 485 од. устаткування.

Балансова залишкова вартість станом на 01.10.2015, тис. грн: 
26 703,073 (без ПДВ); 31 529,280 (з урахуванням ПДВ).

Розмір земельної ділянки, усього: 0,2581 га.
Місце розташування земельної ділянки: вул. Духновича, 11, м. Сва-

лява, Свалявський р-н, Закарпатська обл.
Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та об-

слуговування будівель органів державної влади та місцевого само-
врядування.

Правовий режим земельної ділянки: державна власність.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, тис. грн: 251,854.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки: орієнтовно 31.12.2015. 
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 
29.08.2011 № 1270 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

19.09.2011 за № 1096/19834. Конкурсною комісією не розглядаються 
пропозиції щодо вартості виконання робіт з оцінки, що дорівнюють або 
перевищують 100 тис. грн.

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

підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів 
та свідоцтвами про включення інформації про оцінювача до Державного 
реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, виданими згідно 
з Порядком ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оці-
ночної діяльності, затвердженим наказом Фонду державного майна 
України від 10.06.2013 № 796, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 
України 13.06.2013 за № 937/23469; кваліфікації оцінювачів з експерт-
ної грошової оцінки земельних ділянок, що відповідає вимогам Закону 
України «Про оцінку земель» та підтверджується чинними кваліфікацій-
ними документами оцінювачів; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у 
проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна; переліку оціню-
вачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експерт-
ної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звітів про оцінку 
майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки), та їх особистого 
досвіду у проведенні оцінки подібного майна (експертної грошової 
оцінки земельної ділянки); письмової згоди оцінювачів, яких додатко-
во буде залучено суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з 
оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки).

Суб’єкт оціночної діяльності – переможець конкурсу має забезпе-
чити проведення рецензування звіту з експертної грошової оцінки зе-
мельної ділянки відповідно до Закону України «Про оцінку земель».

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяль-
ності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, 
виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено 
здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцін-
ки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають 
об’єкту оцінки, та відповідних документів, передбачених статтею 6 
Закону України «Про оцінку земель».

Учасникам конкурсу потрібно подати до Фонду державного майна 
України конкурсну документацію, яка складається з конкурсної про-

позиції та підтвердних документів. До підтвердних документів на-
лежать:

заява про участь у конкурсі (за встановленою формою); копія 
установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів 
оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до 
проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна (експертну 
грошову оцінку земельної ділянки); письмові згоди оцінювачів, яких 
буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцін-
ки майна (експертної грошової оцінки земельних ділянок) та підпи-
сання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельних 
ділянок), завірені їхніми особистими підписами (у тому числі тих, що 
працюють за сумісництвом); копія сертифіката суб’єкта оціночної ді-
яльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; 
копії відповідних документів, передбачених статтею 6 Закону України 
«Про оцінку земель»; інформація про претендента (документ, який 
містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, квалі-
фікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його 
штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки 
майна (експертної грошової оцінки земельних ділянок), у тому числі 
подібного майна, тощо).

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

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

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

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

11.01.2016 о 15.00.

конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

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

експлуатацію об’єкта приватизації; набуття права користування на 
земельну ділянку здійснюється відповідно до земельного законодав-
ства; зареєструвати відповідно до чинного законодавства деклара-
цію про початок виконання будівельних робіт протягом 1 року від дати 
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; подальше від-
чуження об’єкта незавершеного будівництва можливе лише за умови 
збереження для нового власника об’єкта незавершеного будівництва 
зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за 
згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за 
їх виконанням. 

Реєстраційний внесок у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час 
розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314 
в банк ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, 
одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.

Грошові кошти в розмірі 97 985,91 грн (без ПДВ), що становить10 % 
від початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37312081011314 в банк 
ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, одер-
жувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.

Адреса служби з організації аукціону: 61024, м. Харків, вул. Гуда-
нова, 18, РВ ФДМУ по Донецькій області.

аукціон буде проведено 15 січня 2016 р. о 10.30 за адресою: 
61024, м. харків, вул. лермонтовська, 20, харківська філія укра-
їнської універсальної біржі.

Приймання заяв закінчується 11 січня 2016 року. Заяви на участь в 
аукціоні приймаються в робочі дні з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 
до 16.45 за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18.

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

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057)  
704-17-36.

івано-франківська область 
інформація 

про продаж на аукціоні об’єкта незавершеного  
будівництва державної форми власності 

Назва об’єкта незавершеного будівництва: навчально-лабораторний 
корпус. 

Місцезнаходження об'єкта: 78000, Івано-Франківська обл., м. Ко-
ломия, вул. Б. Хмельницького.

Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: будівництво роз-

почато в 1991 році та припинено. По об’єкту виконано: нульовий цикл, 
виритий котлован, влаштовано фундамент із залізобетонних паль пе-
рерізом 0,3 х 0,3 м, на частині якого залитий ростверк з монолітного 
та збірного залізобетону. Частина залізобетонних паль не вирубана 
і виступає над землею до 3 м. Північно-західна сторона огороджена 
парканом із залізобетонних конструкцій. Конструкції мають деякі по-
шкодження: розшарування окремих блоків, руйнування оздоблюваль-
ного шару моноліту (до арматури), вивітрювання розчину зі швів між 
блоками, спричиненого замоканням, оскільки немає водовідведення 
і відсутній дренаж.

Ступінь будівельної готовності по об’єкту – 2 %.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 

113 867,00 грн, ПДВ – 22 773,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 

136 640,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: 
1. Завершити будівництво об’єкта та ввести його в експлуатацію 

протягом 5 років з правом зміни первісного призначення з урахуванням 
встановленого цільового використання земельної ділянки. 

2. Під час добудови об’єкта та введення його в експлуатацію поку-
пець зобов’язаний дотримуватись вимог Закону України «Про охорону 
навколишнього природного середовища». 

3. Питання землекористування покупець вирішує самостійно піс-
ля укладення договору купівлі-продажу відповідно до вимог чинного 
законодавства.

4. Подальше відчуження та передача об’єкта приватизації мож-
ливі лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, 
визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою дер-
жавного органу приватизації, який здійснює контроль за їх вико- 
нанням. 

аукціон буде проведено 15 січня 2016 року об 11.00 в регіо-
нальному відділенні за адресою: м. івано-франківськ, вул. ва-
силіянок, 48, актовий зал.

Приймання заяв проводиться в робочі дні з 8.00 до 17.15, у п’ятницю 
– з 8.00 до 16.00 (обід з 12.00 до 13.00). Кінцевий термін приймання 
заяв – 11 січня 2016 року до 17.15.

Учасники аукціону перераховують РВ ФДМУ по Івано-Франківській 
області (код установи за ЄДРПОУ 13660726) в банк ГУДК в Івано-
Франківській області, МФО 836014: 

за реєстрацію заяви – 17,00 грн та кошти під час розрахунку за при-
дбаний об’єкт приватизації на рахунок № 37180500900001;

13 664,00 грн – грошові кошти в розмірі 10 % від початкової вартості 
об’єкта приватизації на рахунок № 37314913660726.

Служба з організації та проведення аукціону – РВ ФДМУ по Івано-
Франківській, адреса: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, 
тел.: (03422) 55-31-40, 75-23-67.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розта-
шування, попередньо узгодивши дату огляду зі службою з організації 
та проведення аукціону. 
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Чутівському районі Полтавської області. Мета оцінки: визначення рин-
кової вартості з метою продовження дії договору оренди.

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

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

131,3 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Шевченка, 1, м. Полтава. 
Балансоутримувач: ГУДКСУ у Полтавській області. Мета оцінки: визна-
чення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди.

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

3 календарних дні для доопрацювання звіту).
� 3. Назва об’єкта: частини даху учбового корпусу № 5 площею 

8,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: бульв. Пушкіна, 3, м. Кременчук, 
Полтавська область. Балансоутримувач: Кременчуцький національний 
університет Михайла Остроградського. Мета оцінки: визначення рин-
кової вартості з метою продовження дії договору оренди.

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

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

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

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

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

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

Конкурсну документацію слід подавати до відділу персоналу та 
адміністративно-господарської роботи РВ ФДМУ по Полтавській об-
ласті за адресою: м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, кімн. 401 до 08.01.2016 
включно.

Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціноч-
ної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 19.09.2011 за 
№ 1096/19834, конкурс відбудеться у рв фдму по Полтавській 
області 14.01.2016 о 10.00 за адресою: 36014, м. Полтава, 
вул. леніна, 1/23, 4-й поверх, кімн. 404. телефон для довідок 
(05322) 2-89-58.

сумська область
інформація 

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

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

гальною площею 140,6 м2 (балансоутримувач – Сумське облас-
не управління водних ресурсів). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 27. Мета проведення незалежної 
оцінки – оренда.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2015.
Термін виконання робіт – 5 календарних днів від дати укладення 

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

щення площею 10,7 м2 (балансоутримувач – Сумський національний 
аграрний університет). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, 
вул. Герасима Кондратьєва, 160. Мета проведення незалежної оцін-
ки – оренда.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2015.
Термін виконання робіт – 5 календарних днів від дати укладення 

договору на проведення незалежної оцінки майна.
� 3. Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів за-

гальною площею 25,0 м2, а саме: 1) частина ділянки даху площею 
1,0 м2 будівлі учбового корпусу; 2) частина ділянки даху площею 
6,0 м2 прибудови учбового корпусу; 3) частина горища площею 
18,0 м2 будівлі учбового корпусу (балансоутримувач – Машинобу-
дівний коледж Сумського державного університету). Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Суми, просп. Шевченка, 17. Мета проведення неза-
лежної оцінки – оренда.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2015.
Термін виконання робіт – 5 календарних днів від дати укладення 

договору на проведення незалежної оцінки майна.
� 4. Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів 

загальною площею 54,5 м2, а саме: 1) частина даху площею 
12,1 м2 будівлі гуртожитку за адресою: м. суми, вул. якіра, 10; 
2) частина технічного поверху площею 6,0 м2 будівлі навчально-
го корпусу № 3 за адресою: м. суми, вул. Петропавлівська, 59; 
3) частина даху загальною площею 36,4 м2 будівлі гуртожитку-
готелю за адресою: м. суми, вул. Прокоф’єва, 38/2 (балансоу-
тримувач – Державний вищий навчальний заклад «Українська академія 
банківської справи Національного банку України»). Мета проведення 
незалежної оцінки – оренда.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2015.
Термін виконання робіт – 5 календарних днів від дати укладення 

договору на проведення незалежної оцінки майна.
� 5. Найменування об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові при-

міщення загальною площею 103,8 м2 (балансоутримувач – Глу-
хівський агротехнічний інститут ім. С. А. Ковпака Сумського націо-
нального аграрного університету). Місцезнаходження об’єкта оцін-
ки: м. Глухів, вул. Пушкіна, 6. Мета проведення незалежної оцінки –  
оренда.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2015.
Термін виконання робіт – 5 календарних днів від дати укладення 

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

ною площею 1 381,0 м2 (балансоутримувач – Хіміко-технологічний 
коледж ім. І. Кожедуба Шосткинського інституту Сумського державного 
університету). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Шостка, вул. Кіро-
ва, 20. Мета проведення незалежної оцінки – оренда.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2015.
Термін виконання робіт – 5 календарних днів від дати укладення 

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

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

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

підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів 
та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, ви-
даними відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оціню-
вачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ 
від 10.06.2013 № 796, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
13.06.2013 за № 937/23469; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у про-
веденні оцінки майна, зокрема подібного майна; переліку оцінювачів, які 
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звітів 
про оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібно-
го майна; письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено 
суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна; у разі 
проведення підприємством діяльності, пов’язаної з державною таєм-
ницею, спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної 

Дата оцінки – 31.12.2015.
� 2. Частина твердого покриття загальною площею 1,0 м2 (під 

віадуком біля термінала «D») за адресою: Київська обл., м. Борис-
піль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП 
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Дата оцінки – 31.12.2015.
� 3. бетонний майданчик загальною площею 17,5 м2 для роз-

міщення базової станції мобільного зв’язку за адресою: Київська 
обл., м. Богуслав, вул. Шевченка, 47, що перебуває на балансі 3 ДПРЗ 
ГУ ДСНС України у Київській області.

Дата оцінки – 31.12.2015.
� 4. майданчик біля труби котельні загальною площею 10,0 м2 

та частина труби котельні загальною площею 4,0 м2 (для вста-
новлення 4 антено-місць) за адресою: Київська обл., Сквирський 
р-н, с. Тхорівка, вул. Сквирська, 42, що перебувають на балансі Дер-
жавного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості 
«Укрспирт».

Дата оцінки – 31.12.2015.
� 5. кімната на першому поверсі контори кагарлицького ліс-

ництва загальною площею 30,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Ка-
гарлик, вул. К. Маркса, 71, що перебуває на балансі ДП «Ржищівське 
лісове господарство».

Дата оцінки – 31.12.2015.
� 6. Частина асфальтованого майданчика загальною площею 

7,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Героїв Чорно-
биля, 3б, що перебуває на балансі Білоцерківського національного 
аграрного університету.

Дата оцінки – 31.12.2015.
� 7. нежитлове приміщення на 2-му поверсі триповерхового 

навчального корпусу загальною площею 25,9 м2 за адресою: Ки-
ївська обл., м. Біла Церква, вул. П. Запорожця, 333, що перебуває на 
балансі Білоцерківського училища професійної підготовки персоналу 
Державної кримінально-виконавчої служби України.

Дата оцінки – 31.12.2015.
� 8. Частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі тер-

мінала «в» загальною площею 6,0 м2 за адресою: Київська обл., 
м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на 
балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Дата оцінки – 31.12.2015.
�  9. Частина службового приміщення загальною площею 

8,3 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 
63, що перебуває на балансі Бориспільського управління державної 
казначейської служби України Київської області.

Дата оцінки – 31.12.2015.
� 10. Частина димової труби котельні площею 3,0 м2 та май-

данчик біля димової труби площею 15,0 м2 за адресою: Київська 
обл., м. Ірпінь, вул. Гагаріна, 9, що перебувають на балансі Відокрем-
леного підрозділу Національного університету біоресурсів і природо-
користування України «Ірпінський економічний коледж».

Дата оцінки – 31.12.2015.
� 11. Частина будівлі залізничного вокзалу ст. біла церк-

ва загальною площею 11,2 м2 за адресою: Київська обл., м. Біла 
Церква, вул. Привокзальна, 32а, що перебуває на балансі Київсько-
го будівельно-монтажного експлуатаційного управління № 1 ДТГО 
«Південно-Західна залізниця».

Дата оцінки – 31.12.2015.
� 12. Частина перону залізничної станції «бровари» загальною 

площею 6,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бровари, ст. «Бровари», 
що перебуває на балансі Київського будівельно-монтажного експлуа-
таційного управління № 1 ДТГО «Південно-Західна залізниця».

Дата оцінки – 31.12.2015.
� 13. Частина перону залізничної станції «березань» загальною 

площею 6,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Березань, ст. «Березань», 
що перебуває на балансі Київського будівельно-монтажного експлуа-
таційного управління № 1 ДТГО «Південно-Західна залізниця».

Дата оцінки – 31.12.2015.
� 14. Частина перону залізничної станції «боярка» загальною 

площею 6,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Боярка, ст. «Боярка», що 
перебуває на балансі Київського будівельно-монтажного експлуатацій-
ного управління № 1 ДТГО «Південно-Західна залізниця».

Дата оцінки – 31.12.2015.
� 15. Частина перону залізничної станції «вишневе» загальною 

площею 6,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Вишневе, ст. «Вишневе», 
що перебуває на балансі Київського будівельно-монтажного експлуа-
таційного управління № 1 ДТГО «Південно-Західна залізниця».

Дата оцінки – 31.12.2015.
� 16. Частина перону залізничної станції «ворзель» загальною 

площею 6,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Ворзель, ст. «Ворзель», 
що перебуває на балансі Київського будівельно-монтажного експлуа-
таційного управління № 1 ДТГО «Південно-Західна залізниця».

Дата оцінки – 31.12.2015.
� 17. Частина перону залізничної станції «ірпінь» загальною 

площею 6,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, ст. «Ірпінь», що 
перебуває на балансі Київського будівельно-монтажного експлуатацій-
ного управління № 1 ДТГО «Південно-Західна залізниця».

Дата оцінки – 31.12.2015.
� 18. Частина перону залізничної станції «тетерів» загальною 

площею 6,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Тетерів, ст. «Тетерів», 
що перебуває на балансі Київського будівельно-монтажного експлуа-
таційного управління № 1 ДТГО «Південно-Західна залізниця».

Дата оцінки – 31.12.2015.
� 19. Частина перону залізничної станції «яготин» загальною 

площею 6,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Тетерів, ст.«Тетерів», що 
перебуває на балансі Київського будівельно-монтажного експлуатацій-
ного управління № 1 ДТГО «Південно-Західна залізниця».

Дата оцінки – 31.12.2015.
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Київській об-

ласті конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції 
та підтвердних документів. До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі (за встановленою формою); копія уста-
новчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оці-
нювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до про-
ведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди 
оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення 
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми 
особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, 
виданого Фондом державного майна України; інформація про претен-
дента (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, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

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

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

Конкурсна документація претендента подається у запечатаному 
конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначен-
ням об’єкта (на який подається конкурсна документація), що містяться в 
конверті, до відділу забезпечення документообігу РВ ФДМУ по Київській 
області в десятиденний термін (включно) з моменту опублікування цієї 
інформації за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 613.

конкурс відбудеться 14.01.2016 об 11.00 за адресою: м. київ, 
вул. симона Петлюри, 15, рв фдму по київській області, теле-
фон для довідок 200-25-36.

Полтавська область
інформація 

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

залучені до проведення незалежної оцінки  
майна з визначенням ринкової вартості

� 1. Назва об’єкта: нежитлові приміщення на першому поверсі 
двоповерхової будівлі загальною площею 109,1 м2. Місцезнахо-
дження об’єкта: пл. Перемоги, 4, смт Чутове, Полтавська область. Ба-
лансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України у 

� Об’єкт оцінки № 3: нежитлове приміщення площею 46,3 м2 в 
адміністративній будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Жито-
мирська обл., м. Бердичів, вул. Європейська, 19/10. Балансоутримувач: 
Головне управління статистики в Житомирській області (м. Житомир, 
вул. Я. Гамарника, 6а). Мета проведення незалежної оцінки: визна-
чення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою про-
довження 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.

івано-франківська область
інформація 

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

які будуть залучені до проведення незалежної  
оцінки об’єктів оренди

�  1. гідротехнічні споруди 15 ставків загальною площею 
49,4372 га, що перебувають на балансі Державного підприємства 
«Укрриба», за адресою: Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, 
с. Хотимир.

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

об’єкта оренди для укладення договору оренди.
� 2. надгаражні приміщення 2-го поверху загальною площею 

88,3 м2 (№ 21, 22, 23, 24, 26 та частина № 19), що перебувають на 
балансі Державного лісопромислового підприємства «Прикарпатліс», 
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48.

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

об’єкта оренди для продовження договору оренди.
� 3. Частина приміщення 1-го поверху будівлі прохідної літ. «а» 

площею 22,0 м2 (прим. № 18 – 19), що перебуває на балансі Дер-
жавного підприємства «Івано-Франківський котельно-зварювальний 
завод», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Хриплинська, 11.

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

об’єкта оренди для укладення договору оренди.
� 4. нежитлове приміщення виробничого призначення пло-

щею 301,8 м2 (приміщення складу площею 62,9 м2; частина 
майстерні площею 187,1 м2; димова труба), що перебувають на 
балансі Івано-Франківського державного підприємства по торгівлі, за 
адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Дорошенка, 28г.

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

об’єкта оренди для укладення договору оренди.
� 5. Частина приміщення загальною площею 707,52 м2 у будів-

лі їдальні № 1, у тому числі: приміщення № 46, 47 на 1-му поверсі, 
приміщення № 52 – 58, 68 – 71 та частина приміщення № 72 на 
2-му поверсі, що перебуває на балансі Івано-Франківського націо-
нального технічного університету нафти і газу, за адресою: м. Івано-
Франківськ, вул. Карпатська, 15.

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

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

кументацію. Конкурсна документація подається у запечатаному кон-
верті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. Пе-
релік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної  
комісії:

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

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

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

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

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

київська область
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або 

спеціальної вартості для розрахунку орендної плати.
� 1. нежитлове приміщення в будівлі управління загальною 

площею 8,5 м2 за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Воїнів-
Інтернаціоналістів, 6, що перебуває на балансі Бортницького міжра-
йонного управління водного господарства ім. М. А. Гаркуші.
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з державною таємницею, виданого суб’єкту оціночної діяльності (до-
пусків оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із суб’єктом 
оціночної діяльності або залучаються ним за цивільно-правовими до-
говорами), або дозволу, виданого іншому суб’єкту оціночної діяль-
ності, якого за відповідною угодою буде залучено до виконання робіт, 
пов’язаних з державною таємницею.

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

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

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

Конкурсна пропозиція претендента на об’єкт подається окремо у 
запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості вико-
нання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також 
строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений 
в інформації про проведення конкурсу. На конверті потрібно зробити 
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також 
зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі, та 
назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.

конкурс відбудеться 14 січня 2016 року о 10.00 за адресою: 
м. суми, вул. харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 5.

Кінцевий термін подання конкурсної документації – 6 січня 2016 
року (включно).

Чернігівська область
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Площа, 

м2 Балансоутримувач Місцезнаходження 
об’єкта

Дата 
оцінки

1 Нежитлове приміщен-
ня другого поверху 
двоповерхової адмін-
будівлі

27,8 Управління Державної каз-
начейської служби України 
у Куликівському районі 
Чернігівської області

16300, Чернігівська 
обл., смт Куликів-
ка, вул. Партизан-
ська, 2а

31.12.15

2 Нежитлове приміщен-
ня другого поверху 
двоповерхової адмін-
будівлі

33,5 Управління Державної каз-
начейської служби України 
в Ічнянському районі Чер-
нігівської області

16700, Чернігів-
ська обл., м. Ічня, 
вул. Героїв Май-
дану, 8

31.12.15

Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей 
оренди.

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

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

відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцін-
ки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документа-
ми оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі 
оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності; досвіду суб’єкта оціноч-
ної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна; 
переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки 
майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду 
у проведенні оцінки подібного майна; письмової згоди 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, 
виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено 
здійснення діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спе-
ціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

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

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

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

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

конкурс відбудеться у рв фдму по Чернігівській області о 
15.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації за адре-
сою: м. Чернігів, просп. миру, 43.

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

ПІДСУМКИ
інформація 

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

залучені до проведення незалежної оцінки  
об’єктів, що відбувся 26.11.2015 

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки

Пло-
ща, 
м2

Адреса об’єкта 
оцінки

Балансо-
утримувач Да

та
 

оц
ін

ки

Пере-
можець 

конкурсу – 
СОД

1 Частина кімнати відпочин-
ку для відвідувачів на КПП

1,0 м. Черкаси, 
вул. Онопрієнка, 8

Черкаський ін-
ститут пожежної 
безпеки імені 
Героїв Чорнобиля 
Національного 
університету ци-
вільного захисту 
України

30
.0

9.
15

ПП «Чер-
каський 
центр 
надання 
послуг»

2 Частина приміщення 
гаража

62,64 м. Черкаси, 
вул. В. Чорновола, 
243/1

ДП «УкрНДПІлег-
пром»

30
.1

1.
15

ПП «Чер-
каський 
центр 
надання 
послуг»

3 Частина нежитлового 
приміщення на першому 
поверсі адмінбудівлі

59,1 Черкаська обл., 
м. Золотоноша, 
вул. Новоселів-
ська, 1

Головне управ-
ління статистики 
у Черкаській 
області 30

.1
1.

15 ТБ «Універ-
сальна»

4 Частина приміщення 
вестибуля на третьому по-
версі гуртожитку № 1;
частина приміщення вес-
тибуля на другому поверсі 
гуртожитку № 2;
частина приміщення 
вестибуля на третьому по-
версі гуртожитку № 2;
частина приміщення вес-
тибуля на четвертому по-
версі гуртожитку № 2;
частина приміщення вес-
тибуля на п’ятому поверсі 
гуртожитку № 2;
частина приміщення 
вестибуля на шостому по-
версі гуртожитку № 2;
частина приміщення 
вестибуля на сьомому по-
версі гуртожитку № 2;
частина приміщення вес-
тибуля на восьмому по-
версі гуртожитку № 2;
частина приміщення вес-
тибуля на дев’ятому по-
версі гуртожитку № 2;
частина приміщення 
вестибуля на першому по-
версі гуртожитку № 3;
частина даху гуртожит-
ку № 4

1,0;

1,0;

1,0;

1,0;

1,0;

1,0;

1,0;

1,0;

1,0;

1,0;

1,0

м. Черкаси, 
вул. Вербовецько-
го, 58;
м. Черкаси, 
вул. Чехова, 42;

м. Черкаси, 
вул. Чехова, 42;

м. Черкаси, 
вул. Чехова, 42;

м. Черкаси, 
вул. Чехова, 42;

м. Черкаси, 
вул. Чехова, 42;

м. Черкаси, 
вул. Чехова, 42;

м. Черкаси, 
вул. Чехова, 42;

м. Черкаси, 
вул. Чехова, 42;

м. Черкаси, вул.
Смілянська, 97/1;

м. Черкаси, бульв. 
Шевченка, 333

Черкаський дер-
жавний техноло-
гічний університет

30
.1

1.
15

ТБ «Універ-
сальна»

Продовження рубрики на стор. 8

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

волинська область
оголошення  

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,  

контактний телефон)

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Державна служба 
статистики України

0239662, Головне управління статистики України, 43025, Волинська обл., м. Луцьк, 
вул. Шопена, 12, тел. (0332) 78-56-71

Частина адміністра-
тивної будівлі «А-9» 

02359662.1.АААДЕЕ767 43025, Волинська обл., м. Луцьк, 
вул. Шопена, 12 

34,2 185 381,00 2 роки 364 дні 17,6 м2 – розміщення складу; 16,6 м2 – 
розміщення офіса

2 Міністерство юстиції 
України

3482706, Головне територіальне управління юстиції у Волинській області, 43001, 
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Володимирська, 1, тел. (0332) 78-47-90

Частина адміністра-
тивного приміщення

34827061.27.ОГЛИЯМ026 45000, Волинська обл., м. Горохів, 
вул. Шевченка, 25 

11,1 28 877,00 2 роки 11 місяців Надання юридичних послуг

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, волинська обл., м. луцьк, київський майдан, 9, 
кімн. 807, рв фдму по волинській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше 
заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

дніПроПетровська область
оголошення 

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,  

контактний телефон)

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

найменування реєстровий номер 
майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально можли-

вий строк оренди мета використання

1 Міністерство регіонально-
го розвитку, будівництва 
та житлово-комунального 
господарства України

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

Нежитлове вбудо-
ване приміщення

 02497789.7.ДБЕЦРЕ869 м. Дніпропетровськ, вул.  
Набережна Леніна, 29

95,6 795 581,00 2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи

2 Державна служба стаистики 
України

02359946, Головне управління статистики у Дніпропе-
тровській області, м. Дніпропетровськ, вул. Столяро-
ва, 3, тел. (056) 778-68-55 

Частина нежитло-
вого приміщення 

02359946 .1.АААДЕЕ801 м. Дніпропетровськ, вул.  
Столярова, 3 

2,0 20 600,00 2 роки 11 місяців Розміщення банкомата

3 Міністерство освіти і науки 
України 

2070743, Державний вищий навчальний заклад 
«Націо нальний гірничий університет», м. Дніпропе-
тровськ, просп. Карла Маркса, 19,  
тел. (056) 744-62-19

Нежитлове вбудо-
ване приміщення

Інформація відсутня м. Дніпропетровськ, 
просп. Карла Маркса, 19 

16,5 174 258,00 2 роки 11 місяців Розміщення: ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг  
з ксерокопіювання документів (5,0 м2), торговельного об’єкта з продажу 
канцтоварів (2,5 м2), інше використання – оправлення документів (2,0 м2)  
та надання побутових послуг населенню фотоательє (7,0 м2)

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

житомирська область
оголошення 

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

№  
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

00493681, Житомирський національний агроекологічний університет, 
10008, м. Житомир, бульв. Старий, 7, тел.: (0412) 37-49-31, 22-14-02

Частина вестибуля на першому поверсі будівлі на-
вчального корпусу № 4

00493681.1.БЕШСНП9921 м. Житомир, вул. Пушкін-
ська, 38

3,0 15 260,00 До 3 років Розміщення термінала само-
обслуговування

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».

київська область
оголошення  

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

№  
з/п

Назва органу  
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, 

контактний телефон)

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство охорони 
здоров’я України

Державний заклад «Спеціалізована  
медико-санітарна частина № 5 МОЗ  
України»

Нежитлове приміщення в будівлі Головно-
го корпусу

– Київська обл., м. Славутич,  
вул. 77-ї Гвардійської дивізії, 7

97,6 429 400,00 2 роки 11 місяців Розміщення аптеки, що реалізує готові ліки

2 Міністерство інфраструкту-
ри України

Київська обласна дирекція УДППЗ  
«Укрпошта»

Частина нежитлового приміщення 21560045.1000.АААЖЕД452 Київська обл., м. Славутич, 
бульв. Дружби Народів, 3

92,0 533 100,00 2 роки 11 місяців 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 %

3 Державна служба України  
з надзвичайних ситуацій

5-й ДПРЗ ГУ ДСНС України у Київській  
області

Частина даху будівлі 38336960.1ААААЖА556
Київська обл., м. Бориспіль, 
вул. Шевченка, 20а

4,0
221 000,00 2 роки 11 місяців Розміщення телекомунікаційного обладнанняЧастина замощеного майданчика з гравій-

ним покриттям
38336960.1ХФАХСК031 6,0

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. київ, вул. с. Петлюри, 15, рв фдму  
по київ ській області. У разі надходження двох або більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про 
оренду державного та комунального майна».
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ІНФОРМАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ВІДДІЛЕНЬ ФДМУ

херсонська область
інформація 

рв фдму по херсонській області про проведення  
конкурсу на право оренди державного  

індивідуально визначеного майна
� 1. Назва об’єкта та його місцезнаходження: вбудовані нежитлові 

приміщення загальною площею 182,3 м2 у будівлі (реєстровий 
номер 38481146.1.нЧиЮцл1244) за адресою: Херсонська обл., 
м. Каховка, вул. Першотравнева, 32, що обліковуються на балансі 
ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр Держсанепідслуж-
би України».

Орган управління: Державна санітарно-епідеміологічна служба 
України.

Вартість об’єкта оренди, визначена згідно з висновком про вартість 
на 31.07.2015, становить 275 783,00 грн без урахування ПДВ.

Основні умови конкурсу:
1. найбільший запропонований розмір місячної орендної плати 

за використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною 
платою за базовий місяць розрахунку – листопад 2015 року, що 
становить 4 226,33 грн (чотири тисячі двісті двадцять шість грн 
33 коп.) без урахування Пдв.

2. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призна-
ченням відповідно до заяви переможця.

3. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щоміся-
ця до 15 числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням індексу 
інфляції.

4. Сплата орендної плати забезпечується у вигляді завдатку в роз-
мірі орендної плати за один місяць оренди. Для розрахунку суми цього 
завдатку використовується розмір орендної плати за базовий місяць 
оренди з урахуванням результатів конкурсу. Завдаток сплачується 
на відповідні рахунки до державного бюджету та балансоутримувачу 
у співвідношенні 50 % на 50 % протягом місяця з моменту укладення 
договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок 
платежу за останній місяць оренди.

5. Забезпечення страхування об’єкта оренди на весь період орен-
ди. У разі порушення умов страхування орендованого майна орендар 
сплачує до державного бюджету штраф у розмірі 500,00 грн (п’ятсот  
грн).

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

7. Своєчасно здійснювати за власний рахунок капітальний, поточ-
ний та інші види ремонту орендованого майна. Ця умова договору не 
розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень орендованого май-
на і не тягне за собою зобов’язання орендодавця щодо компенсації 
вартості поліпшень.

Поточний ремонт здійснювати не рідше одного разу на рік.
У разі якщо орендар подає заяву на погодження орендодавцем здій-

снення невід’ємних поліпшень орендованого майна, він зобов’язаний 
надати звіт за результатами експертизи кошторисної частини проектної 
документації на здійснення невід’ємних поліпшень.

8. Нести відповідальність за дотримання правил експлуатації ін-
женерних мереж, пожежної безпеки і санітарії у приміщеннях згідно 
із законодавством.

9. Заборона приватизації об’єкта оренди та передачі його в су-
боренду.

10. Вартість невід’ємних поліпшень орендованого майна, здійсне-
них орендарем за період оренди, не підлягає компенсації.

11. Укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов має 
відповідати типовому договору оренди індивідуально визначеного (не-
рухомого або іншого) майна, що належить до державної власності.

12. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати замовнику 
витрати на проведення незалежної оцінки протягом 10 календарних 
днів з моменту укладення договору оренди.

13. Термін дії договору оренди – 2 роки 11 місяців з подальшою про-
лонгацією згідно з чинним законодавством України за умови виконання 
орендарем всіх обов’язків згідно з договором оренди.

14. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з 
кроком, який становить 10 % від найбільшого розміру орендної плати, 
запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях.

конкурс відбудеться в рв фдму по херсонській області за 
адресою: м. херсон, просп. ушакова, 47, о 14.00 через 25 ка-
лендарних днів після опублікування цієї інформації у газеті «ві-
домості приватизації».

� 2. Назва об’єкта та місцезнаходження: частина нежитлових 
приміщень загальною площею 243,5 м2 на першому повер-
сі, другий поверх загальною площею 402,3 м2, третій поверх 
загальною площею 410,9 м2 триповерхової будівлі ремонтно-
механічної майстерні (реєстровий № 01034707.5фннмяе002) та 
складські приміщення загальною площею 307,2 м2 (реєстровий 
№ 01034707.5фннмяе004) за адресою: м. Херсон, вул. Блюхера, 
60, що перебувають на балансі Цюрупинського міжрайонного управ-
ління водного господарства.

Орган управління: Державне агентство водних ресурсів України.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою на 31.10.2015 ста-

новить 955 380,00 грн (дев’ятсот п’ятдесят п’ять тисяч триста вісімдесят 
гривень 00 копійок) без урахування ПДВ.

Основні умови конкурсу:
1. найбільший запропонований розмір місячної орендної плати 

за використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною 
платою за базовий місяць розрахунку – листопад 2015 року, що 
становить 12 181,10 грн (дванадцять тисяч сто вісімдесят одна 
грн 10 коп.) без урахування Пдв.

2. Цільове призначення – розміщення складських приміщень.
3. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щоміся-

ця до 15 числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням індексу 
інфляції.

4. Сплата орендної плати повинна забезпечуватись у вигляді за-
вдатку в розмірі орендної плати за один місяць оренди. Для розра-
хунку суми цього завдатку використовується розмір орендної плати за 
базовий місяць оренди з урахуванням результатів конкурсу. Завдаток 
сплачується на відповідні рахунки до державного бюджету та балансо-
утримувачу у співвідношенні 50 % на 50 % протягом місяця з моменту 
укладення договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню 
в рахунок платежу за останній місяць оренди.

5. Забезпечення страхування об’єкта оренди на весь період орен-
ди. У разі порушення умов страхування орендованого майна орендар 
сплачує до державного бюджету штраф у розмірі 500,00 грн (п’ятсот  
гривень).

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

7. Своєчасно здійснювати за власний рахунок капітальний, поточ-
ний та інші види ремонту орендованого майна. Ця умова договору не 
розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень орендованого май-
на і не тягне за собою зобов’язання орендодавця щодо компенсації 
вартості поліпшень.

Поточний ремонт здійснювати не рідше одного разу на рік.
У разі якщо орендар подає заяву на погодження орендодавцем здій-

снення невід’ємних поліпшень орендованого майна, він зобов’язаний 
надати звіт за результатами експертизи кошторисної частини проектної 
документації на здійснення невід’ємних поліпшень.

8. Нести відповідальність за дотримання правил експлуатації ін-
женерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно 
із законодавством.

9. Заборона приватизації об’єкта оренди та передачі його в суб-
оренду.

10. Вартість невід’ємних поліпшень орендованого майна, здійсне-
них орендарем за період оренди, не підлягає компенсації.

11. Укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов по-
винен відповідати типовому договору оренди індивідуально визначеного 
(нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності.

12. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати замовнику 
витрати на проведення незалежної оцінки протягом 10 календарних 
днів з моменту укладення договору оренди.

13. Термін дії договору оренди – 2 роки 11 місяців з подальшою про-
лонгацією згідно з чинним законодавством України за умови виконання 
орендарем всіх обов’язків згідно з договором оренди.

14. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з 
кроком, який становить 10 % від найбільшого розміру орендної плати, 
запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях.

конкурс відбудеться в рв фдму по херсонській області за 
адресою: м. херсон, просп. ушакова, 47, о 14.00 через 27 ка-
лендарних днів після опублікування цієї інформації в газеті «ві-
домості приватизації».

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування 
розміру орендної плати за принципом аукціону. Основним критерієм 
визначення переможця є максимальний розмір орендної плати за ба-
зовий місяць розрахунку при обов’язковому забезпеченні виконання 
інших умов конкурсу.

Стартова орендна плата визначається згідно з Методикою роз-
рахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподі-
лу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України № 786 від 
04.10.1995.

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

заяву про участь у конкурсі; проект договору з пропозицією щодо 
виконання умов конкурсу, крім розміру орендої плати, пропозиція сто-
совно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; 
інформацію про засоби звязку з ним; відомості про претендента.

Кінцевий строк приймання заяв та документів на участь у конкурсі 
– за 3 робочих дні до проведення конкурсу.

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

Конкурсні документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) 
подаються до підрозділу орендодавця, який відповідно до своїх функ-
цій здійснює реєстрацію вхідної кореспонденції, у конвертах з написом 
«На конкурс» з відбитком печатки претендента.

Документи приймаються за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 
47. Додаткову інформацію можна отримати за тел. (0552) 26-22-18.

львівська область
оголошення  

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

№  
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнахо-
дження

загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство інфра-
структури України

33073442, Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Львів» імені 
Данила Галицького, 79000, м. Львів, аеропорт ЦА, тел. (032) 229-80-34 

Частина нежитлового приміщення на першому поверсі 
будівлі під літ. «Б-3» нового аеровокзалу

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

4,0 436 013,00 
станом на 31.10.2015

1 рік Розміщення пункту прокату автомобі-
лів (інше використання)

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

одеська область
оголошення  

орендодавця – рв фдму по одеській 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

максимальний 
строк оренди мета використання

1 Міністерство 
інфраструктури 
України

01125666, Державне підприємство «Одеський мор-
ський торговельний порт», 65026, м. Одеса, Митна 
площа, 1, тел. (048) 729-47-00

Нежитлове приміщення будівлі 
управління порту № 4

01125666.1.АААИГА157 м. Одеса, вул. Митна площа, 1/3 14,7 206 850,00 1 рік Розміщення офіса

2 Міністерство 
освіти і науки 
України

01116420, ДВНЗ «Одеський коледж транспортних 
технологій», 65005, м. Одеса, площа Олексіївська, 
17, тел. (048) 722-80-46

Частина нежитлового приміщен-
ня у підвалі гуртожитку

– м. Одеса, вул. Степова, 2/4 4,0 27 816,00 1 рік Розміщення суб’єкта господарювання, що 
здійснює побутове обслуговування населення

3 Міністерство обо-
рони України

35123222, Філія «Одеське управління військо-
вої торгівлі» Концерну «Військторгсервіс», 65063, 
м. Одеса, вул. Армійська, 10а, тел. (048) 714-39-26

Нежитлові приміщення № 12-
20, що розташовані у підвалі 
3-поверхової будівлі КПО № 88

33689922.32.ААААЕЕ569 Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Енгельса, 16а 71,8 276 176,00 2 роки 11 
місяців

Розміщення кафе, що не здійснює продаж 
товарів підакцизної групи

4 Державна фіс-
кальна служба 
України

39441717, Одеська митниця Державної фіскальної 
служби, 65078, м. Одеса, вул. Гайдара, 21а,  
тел. (048) 734-28-05 

Частина асфальтованого по-
криття

39292197.24.ААААЖЖ510 Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Старокозаче, 37-й 
км автошляху Білгород-Дністровський – Каушани № 2, міжна-
родний автомобільний пункт пропуску «Старокозаче»

30,0 27 526,00 2 роки 11 
місяців

Розміщення вагончика для здійснення бро-
керської діяльності

5 Міністерство 
інфраструктури 
України

01125666, Державне підприємство «Одеський мор-
ський торговельний порт», 65026, м. Одеса, Митна 
площа, 1, тел. (048) 729-47-00

Складський майданчик в тилу 
причалу № 28

01125666.1.АААИГА451 м. Одеса, вул. Митна площа, 1/3 324,0 399 034,00 1 рік Розміщення складу 

6 Міністерство 
інфраструктури 
України

38728457, Одеська філія ДП «Адміністрація мор-
ських портів України», 65026, м. Одеса, Митна пло-
ща, 1, тел. (048) 729-35-00

Нежитлові приміщення третього 
поверху (п’ятий рівень) в будівлі 
морвокзалу

38727770.10.АААИГА987 м. Одеса, вул. Приморська, 6 132,7 1 962 149,00 1 рік Розміщення громадської організації на площі, 
яка не використовується для провадження 
підприємницької діяльності

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 65012, м. одеса, вул. велика арнаутська, 15, рв фдму  
по одеській 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».

терноПільська область
оголошення 

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

№  
з/п

Назва органу  
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,  

контактний телефон)

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за незалеж-
ною оцінкою без ПДВ, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Державне агентство рибного 
господарства України

25592421, Державне підприємство «Укрриба», 04050, 
м. Київ, вул. Тургенєвська, 82а, тел. (044) 486-07-91

Гідротехнічні споруди виросного ставу «Верхній Зборів 
№ 1» площею 6,0 га, що включає в себе: водопостачальний 
канал, паводковий водоспуск, верхню споруду 

25592421.71.ААЕЖАЖ460; 
25592421.71.ААЕЖАЖ398; 
25592421.71.ААЕЖАЖ435; 
25592421.71.ААЕЖАЖ365

На території Зборівської місь-
кої ради Тернопільської області

– 41 710,00 2 роки 11 місяців Прісноводне рибництво 
(аквакультура)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. тернопіль, вул. танцорова, 11, каб. 603, рв фдму по терно-
пільській 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 орендо-
давець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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 інфраструк-
тури України

00480247, Приватне акціонерне товариство Київський електровагоноремонтний 
завод ім. Січневого повстання 1918 року, 03049, м. Київ, вул. Ползунова, 2, 
тел.: (044) 248-04-22, 245-42-68

Нежитлове приміщення на першо-
му поверсі будівлі гуртожитку 

– м. Київ, вул. Марти-
росяна, 12 

34,4 351 500,00  
станом на 30.09.2015

2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, 
що здійснює побутове обслуговування 
населення

2 Міністерство енергетики 
та вугільної промисловос-
ті України 

00100227, Відокремлений підрозділ «Головний інформаційно-обчислювальний 
центр» Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренер-
го», 01032, м. Київ, С. Петлюри, 27, тел. 249-12-27

Нерухоме майно 00100227.2.АААДИЖ510 м. Київ, вул. С. Пет-
люри, 27 

73,8 1 126 900,00  
станом на 30.09.2015

2 роки 11 місяців Розміщення офіса 

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

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ НА ПРАВО ОРЕНДИ МАЙНА
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аПарат фдму
інформація 

про проведення конкурсу з використанням відкритості 
пропонування розміру орендної плати за принципом  

аукціону на право оренди нерухомого державного майна
� Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: державне не-

рухоме майно нежитлового підвального приміщення загальною 
площею 191,3 м2, (реєстровий номер 00309306.1.аааалж080) 
в будинку пам’ятки архітектури міського значення за адресою: 
вул. Інститутська, 16, м. Київ, охоронний № 248.

Балансоутримувач – державне підприємство «Комунар».
Орган управління – Державне управління справами.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцін-

ку на 31.07.2015 становить 3 635 650,00 грн без урахування ПДВ.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні 

індекси інфляції.
стартова орендна плата за базовий місяць оренди – листопад 

2015 року становить 15 476,60 грн без урахування Пдв.
Умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за 

використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою 
на торгах є початковою орендною платою.

2. Мета використання: надання побутових послуг населенню (оренд-
на ставка 5 %).

3. Строк оренди: 10 років.
4. На підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконан-

ня переможець конкурсу повинен сплатити завдаток у розмірі запро-
понованої ним суми місячної орендної плати. Завдаток стягується до 
державного бюджету і балансоутримувачу у співвідношенні, визначе-
ному у договорі оренди, який вноситься в рахунок плати за останній 
місяць оренди.

5. Належне утримання та ефективне використання об’єкта оренди 
за цільовим призначенням.

6. Своєчасна і в повному обсязі сплата орендної плати до дер-
жавного бюджету та балансоутримувачу (щомісяця до 15 числа міся-
ця, наступного за звітним, з урахуванням індексу інфляції), надання 
орендарем копій платіжних документів орендодавцю та балансоутри-
мувачу.

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

8. Страхування об’єкта оренди протягом одного місяця з дати укла-
дення договору оренди на суму, не меншу, ніж його вартість за висно-
вком про вартість, на користь балансоутримувача в порядку, визначено-
му чинним законодавством. Постійно поновлювати договір страхування 
таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застраховане.

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

10. Укладення з балансоутримувачем договору про відшкодування 
витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та на-
дання комунальних послуг орендарю протягом 15 робочих днів з дати 
укладення договору оренди.

11. Проведення орендарем своєчасно за власний рахунок капіталь-
ного, поточного та інших видів ремонту орендованого майна. Ця умо-
ва не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень орендованого 
майна і не тягне за собою зобов’язання орендодавця щодо компенсації 
вартості поліпшень.

12. Нести відповідальність за дотримання правил експлуатації ін-
женерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із 
законодавством.

13. Виконувати вимоги Закону України «Про охорону культурної 
спадщини».

14. Право орендодавця, балансоутримувача та органу охорони 
культурної спадщини здійснювати контроль наявності, стану, напря-
мів та ефективності використання орендованого майна та виконання 
орендарем інших умов договору оренди.

15. У разі припинення, розірвання договору оренди поліпшення 
об’єкта оренди, здійснені за рахунок власних коштів як з дозволу, так 
і без дозволу орендодавця, які неможливо відокремити від об’єкта 
оренди без заподіяння йому шкоди, є державною власністю і компен-
сації не підлягають.

16. Надання орендарем: відомостей про фінансовий стан учасни-
ка конкурсу (надходження обігових коштів, що становлять понад 500 
тис. грн, за 9 місяців 2015 року); довідки, що підтверджує відсутність 
заборгованості перед бюджетом; погодження органу охорони культур-
ної спадщини на передачу приміщення в оренду.

17. Пролонгація договору оренди здійснюється після погодження 
з органом управління майном.

18. Здійснення нотаріального посвідчення договору оренди за ра-
хунок коштів орендаря.

19. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту 
підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта 
оренди замовнику оцінки (за наявності підтвердних документів).

20. Орендодавець протягом 5 днів після затвердження результатів 
конкурсу надсилає рекомендованим листом або вручає під розписку 
особисто переможцю конкурсу (уповноваженій ним особі) проект до-
говору оренди. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа 
після отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів 
забезпечує здійснення нотаріального посвідчення договору оренди 
та особисто повертає його орендодавцю.

21. Інші умови договору оренди, який буде укладено з переможцем 
конкурсу, відповідатимуть умовам Типового договору оренди, затвер-
дженого наказом Фонду державного майна України від 23.08.2000 
№ 1774 (у редакції наказів Фонду державного майна України від 9 серп-
ня 2007 р. № 1329, від 5 березня 2013 року № 276) та зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 27 серпня 2007 року за № 980/14247.

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

23. Основним критерієм визначення переможця є найбільший роз-
мір орендної плати за базовий місяць розрахунку при обов’язковому 
забезпеченні інших умов конкурсу.

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

заяву про участь у конкурсі із зазначенням в ній ідентифікаційного 
коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій Укра-
їни для юридичних осіб/реєстраційного номера облікової картки плат-
ника податків для фізичних осіб (крім осіб, які через свої релігійні пере-
конання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 
картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідних 
орган державної фіскальної служби і мають відмітку у паспорті) та до-
кументи, зазначені в інформації про конкурс; проект договору оренди 
з пропозиціями щодо виконання умов конкурсу (крім розміру орендної 
плати, пропозиція щодо якого вноситься учасником конкурсу в день 
проведення конкурсу), підписаний претендентом і завірений печаткою 
(за наявності); інформацію про засоби зв’язку з учасником конкурсу; 
відомості про фінансовий стан учасника конкурсу (надходження обіго-
вих коштів, що становлять понад 500 тис. грн, за 9 місяців 2015 року); 
довідку, що підтверджує відсутність заборгованості перед бюджетом; 
погодження органу охорони культурної спадщини на передачу примі-
щення в оренду; відомості про учасника конкурсу відповідно до вимог 
п. 7 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 
№ 906, та документи, визначені Переліком документів, які подаються 
орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить 
до державної власності, затвердженим наказом ФДМУ від 15.02.2013 
№ 201, зі змінами, а саме:

а) якщо учасник є юридичною особою: документи, що посвідчують 
повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом 
копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про 
фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і креди-
торської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, 
що стосовно нього не порушено справу про банкрутство; погодження 
органу охорони культурної спадщини.

б) якщо учасник є фізичною особою: копію документа, що посвідчує 
особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належ-
ним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним 
чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підпри-
ємництва – фізичної особи – платника єдиного податку; погодження 
органу охорони культурної спадщини.

Заяви та документи на участь у конкурсі приймаються з 24.12.2015 
до 06.01.2016 включно.

Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) пода-
ються до канцелярії Фонду державного майна України у конверті з на-
писом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності) за 
адресою: вул. Кутузова 18/9, м. Київ, 01133, Фонд державного майна 
України з 9.00 до18.00, у п’ятницю та передсвяткові дні – з 9.00 до  
16.45.

Допущені до участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені 
особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо роз-
міру орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному непро-
зорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю 
учасників конкурсу.

Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної плати 
завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.

конкурс буде проведено у приміщенні фонду державного май-
на україни 14 січня 2016 року об 11.00 в кімн. 304 за адресою: 
вул. кутузова, 18/9, м. київ, 01133.

ПІДСУМКИ
інформація 

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

майна, що відбувся 16.12.2015
За результатами конкурсу на право оренди нерухомого державного 

майна – вбудованого приміщення (поз. 25 за планом) площею 7,03 м2 на 
другому поверсі адмінбудинку (літ. А) за адресою: Закарпатська обл., 
Ужгородський р-н, Соломонівська с/р, МАПП «Тиса», буд. 2, що пере-
буває на балансі філії «Укрінтеравтосервіс-Закарпаття» Українського 
державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних 
автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс», переможцем визнано 
ТОВ «МАКОТРЕЙДІНГ».

інформація 
рв фдму по київській області про підсумки конкурсу  

на право оренди нерухомого державного майна 

№ 
з/п Інформація про об’єкт оренди Балансоутри-

мувач

Переможець конкурсу на 
право оренди державного 

майна (ідентифікаційний код 
юридичної особи) – суб’єкт 

господарювання 
1 Частина твердого покриття біля вантажного 

термінала площею 110,0 м2 за адресою: 
Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт

ДП «Міжнарод-
ний аеропорт 
«Бориспіль»

ПП «ТІДІ ЛТД» (38814082)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ МАЙНА НАН УКРАЇНИ
(відповідно до наказу ФДМУ від 15.01.08 № 30)

інформація 
державного житлово-комунального підприємства  

нан україни про проведення конкурсу на право  
укладення договору оренди нерухомого  

державного майна
� Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: нежитлове примі-

щення загальною площею 315,7 м2 – частина на першому та друго-
му поверхах будівлі (ліве крило), реєстровий номер 30573192.2. 
хПхутт315, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 51 – 53.

Балансоутримувач: ДЖКП НАН України; м. Київ, вул. Ежена По-
тьє, 9.

Орган управління майном: Національна академія наук України.
Вартість майна за незалежною оцінкою – 5 632 719,00 грн.
Умови конкурсу:
стартовий розмір орендної плати становить: 40,0 м2 – 267,63 

грн без Пдв, 275,7 м2 – 118,95 грн без Пдв відповідно до Методики 
розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розпо-
ділу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 786 від 
04.10.1995 (при застосуванні річної орендної плати на рівні 18 % та 8 % 
до вартості майна, а саме: 40,0 м2 – 18 %, 275,7 м2 – 8 %).

Мета використання: розміщення торговельних об’єктів з продажу 
продовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів.

У приміщенні відсутнє електропостачання, водопостачання, водо-
відведення, каналізація та вентиляційні системи.

Потенційний орендар відшкодовує вартість оцінки та сплачує перед 
підписанням договору оренди орендну плату за два місяці оренди (за 
перший та останній).

Для надійної та безпечної експлуатації об’єкта потрібне отримання 
дозволу балансоутримувача будинку на приєднання до внутрішньобу-
динкових мереж.

Зобов’язання не зберігати і не використовувати в орендованому 
приміщенні токсичні, вибухові, наркотичні, радіоактивні речовини та 
матеріали.

Термін дії договору оренди – до трьох років з можливою подальшою 
пролонгацією відповідно до чинного законодавства.

конкурс буде проведено на 21-й день після опублікування цієї 
інформації в газеті «відомості приватизації» об 11.00 за адресою: 
м. київ, вул. ежена Потье, 9.

Для участі в конкурсі учасник подає такі документи:
заяву про участь у конкурсі; відомості про учасника із зазначенням 

місцезнаходження (місця проживання), реквізитів, інформацію про 
засоби зв’язку з ним; дозвіл від балансоутримувача будинку на при-
єднання до внутрішньобудинкових мереж;

Відомості про учасника конкурсу:
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 учасника з урахуванням дебіторської і кредиторської за-
боргованості за останній рік; довідку від учасника про те, що стосовно 
нього не порушено справу про банкрутство;

б) для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що по-
свідчує особу (паспорт (сторінки 1, 2, 11) тощо) або належним чином 
оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи; завірену 
належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реє-
стру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним 
чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підпри-
ємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.

Заяви на конкурс щодо оренди зазначеного об’єкта приймаються 
протягом 17 календарних днів після опублікування цієї інформації за 
адресою: м. Київ, вул. Ежена Потьє, 9. Додаткова інформація за тел. 
(044) 456-46-30.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА
(відповідно до наказу ФДМУ від 15.01.08 № 30)

інформація 
кев м. дніпропетровська про проведення  

конкурсу на право укладення договору  
оренди нерухомого військового майна

Балансоутримувач: КЕВ м. Дніпропетровська.
Орган управління: Міністерство оборони України.
� Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною площею 

45,0 м2.
Адреса об’єкта оренди: Дніпропетровська обл., Новомосковський 

р-н, смт Черкаське, військове містечко № 2, будівля (інв. № 23 ).
стартова орендна плата, визначена відповідно до Методики роз-

рахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, 
затвердженої постановою КМУ № 786 від 04.10.1995 (зі змінами та 
доповненнями), за базовий місяць оренди – жовтень 2015 р. ста-
новить 933,10 грн з метою розміщення буфету, що здійснює продаж 
товарів підакцизної групи.

Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за 

використання об’єкта оренди.
2. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щоміся-

ця до 15 числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням індексу 
інфляції.

3. Заявник на момент проведення конкурсу зобов’язаний надати 
чинну незалежну оцінку та укласти договір оренди у термін не пізніше 
1 тижня з моменту визнання його переможцем конкурсу. Якщо оренд-
на плата, визначена за новою незалежною оцінкою, буде вищою, ніж 
орендна плата, надана у пропозиції заявника, то під час укладення до-
говору оренди буде враховано її більше значення.

4. Основним критерієм визначення переможця є максимальний 
розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання 
інших умов конкурсу. На підтвердження зобов’язання і забезпечення 
його виконання переможець конкурсу повинен сплатити до державного 
бюджету протягом 7 днів завдаток в розмірі відсотка місячної базової 
орендної плати на рахунковий рахунок Державного казначейства за 
місцем реєстрації заявника. Протягом місяця з дня укладення догово-
ру оренди орендар зобов’язаний забезпечити сплату орендної плати 
у вигляді завдатку у розмірі двомісячної орендної плати. Завдаток за-
раховується як орендна плата за останні три місяці оренди. У випадку 
відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди завдаток 
поверненню не підлягає.

5. Ефективне використання орендованого майна.
6. Дотримання вимог експлуатації об’єкта.
7. Своєчасне здійснення капітального, поточного та інших видів 

ремонту орендованого майна.
8. Утримання об’єкта оренди в належному санітарно-технічному 

стані.
9. Забезпечення страхування об’єкта оренди на весь період оренди 

та забезпечення його охорони.
10. Забезпечення пожежної безпеки об’єкта оренди.
11. Зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання до-

говору повернути об’єкт оренди у порядку, визначеному чинним зако-
нодавством, в стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, 
з урахуванням нормального фізичного зносу та (або) відновити майно, 
та ( або) відшкодувати збитки у разі погіршення стану або втрати (по-
вної або часткової) об’єкта з вини орендаря.

12. Право орендодавця здійснювати контроль за станом, цільовим 
використанням об’єкта оренди.

13. Заборона передачі об’єкта оренди у суборенду.
14. Термін дії договору оренди – 3 роки.
Переможцем конкурсу буде визнано учасника конкурсу, який за-

пропонував найкращі умови подальшої експлуатації та використання 
об’єкта оренди та за інших рівних умов – найбільшу орендну плату за 
базовий місяць розрахунку.

конкурс відбудеться в кев м. дніпропетровська через 20 
календарних днів з моменту опублікування цієї інформації у га-
зеті «відомості приватизації» за адресою: м. дніпропетровськ, 
вул. феодосіївська, 13.

Термін приймання конкурсних пропозицій – протягом 15 днів з мо-
менту публікації цієї інформації у газеті «Відомості приватизації».

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд комісії:
заяву про участь у конкурсі; зазначення мети використання; доку-

менти, визначені наказом ФДМУ від 15.02.2013 № 201 «Про затвер-
дження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укла-
дення договору оренди майна, що належить до державної власності»; 
зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу та додаткові 
пропозиції, які відображаються в проекті договору оренди, підписаному 
учасником конкурсу і завіреному печаткою (за наявності); пропозиції 
щодо гарантії сплати орендної плати (завдаток відображається в про-
екті договору оренди);

відомості про учасника конкурсу:
для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчу-

ють повноваження представника юридичної особи; копію документа, що 
посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену 
довіреність, видану представнику фізичної особи; копію ідентифіка-
ційного номера; свідоцтво про реєстрацію фізичної особи як суб’єкта 
підприємницької діяльності.

Конкурсні пропозиції подаються в окремому непрозорому конверті 
з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу, 
або за підписом на зворотньому боці конверта (для фізичних осіб, які 
працюють без печатки).

Документи приймаються за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Фе-
одосіївська, 13. За додатковою інформацією звертатися за тел. (056) 
726-76-10.

інформація 
київського кеу про проведення конкурсу на право  

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

КЕУ, поштова адреса: 03186, м. Київ, вул. Антонова, 2/32, а/с 37.
� Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина технічно-

го майданчика загальною площею 60,0 м2 за адресою: м. Київ, 
вул. Трутенка, 9, військове містечко № 167.

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

на 31.08.2015 становить 272 053,00 грн (без урахування ПДВ).
стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди 

– жовтень 2015 року становить 4 120,38 грн (без Пдв) за умови 
використання для розміщення газобалонного обладнання. У подаль-
шому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекси 
інфляції.

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

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

найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за вико-
ристання зазначеного об’єкта оренди порівняно з початковим розміром 
орендної плати; сплата завдатку у розмірі, не меншому, ніж орендна 
плата за перший (базовий) місяць оренди, протягом місяця з моменту 
підписання договору оренди; своєчасна (не пізніше 15 числа місяця, 
наступного за звітним) та в повному обсязі сплата орендної плати з ура-
хуванням індексу інфляції; встановлення приладів обліку комунальних 
послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих дого-
ворів з постачальними організаціями (до моменту укладення прямих до-
говорів відшкодовувати витрати орендодавцю за комунальні послуги); 
компенсація земельного податку під об’єктом оренди та за прилеглу 
територію; компенсація витрат за виконаний звіт з незалежної оцінки 
майна; виконання капітального та поточних ремонту орендованого май-
на за власні кошти без вимоги на відшкодування; страхування майна 
на користь орендодавця на суму, не меншу, ніж встановлена за неза-
лежною оцінкою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно 
до його призначення та умов договору оренди; заборона приватизації 
та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб.

Для всіх учасників: додаткові пропозиції щодо поліпшення орен-
дованого майна.

Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував 
найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання інших умов 
конкурсу.

Для участі в конкурсі потрібно подати документи відповідно до п. 3.2 
наказу ФДМУ та МОУ від 26.07.2000 № 1549/241, крім того:

заяву про участь в конкурсі; проект договору оренди, підписаний 
учасником конкурсу і завірений печаткою (за наявності); документи, що 
посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідче-
ні нотаріусом копії установчих документів; відомості про фінансовий 
стан (платоспроможність) учасника конкурсу; довідку від учасника 
конкурсу про те, що щодо нього не порушено справу про банкрутство; 
зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, у тому числі 
запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної плати 
(відображається в проекті договору оренди).

Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному кон-
верті (з печаткою учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі 
по оренді»

кінцевий термін приймання документів на конкурс – протягом 
20 (двадцяти) календарних днів після опублікування цієї інформа-
ції за адресою: 03186, м. київ, вул. антонова, 2/32, корпус № 97, 
а/с 37. контактні телефони: (044) 242-47-20, 242-81-99.
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конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

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

ПІДСУМКИ
інформація 

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

залучені до проведення незалежної оцінки  
майна, що відбувся 01.10.2015

 Відповідно до п. 3.2. Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності ухвалено рішення про укладення договорів на 
проведення незалежної оцінки майна:

частини нежитлового приміщення (літ. А-І) (колишня пошта – муз-
школа) загальною площею 108,8 м2; частини нежитлового приміщення 
(літ. А-І) (колишня пошта – музшкола) загальною площею 70,2 м2, що 
перебувають на балансі Кельменецької районної державної адміністра-
ції, за адресою: Чернівецька обл., Кельменецький р-н, с. Нелипівці, 
вул. Шкільна, 1 з метою продовження терміну дії договорів оренди з 
ФОП Читайло Валентиною Василівною;

вбудованого приміщення (1-26) площею 34,1 м2 першого поверху 
адміністративної будівлі (літ. А), що перебуває на балансі Державної 
фіскальної служби України та у користуванні (оперативному управ-
лінні) Головного управління ДФС у Чернівецькій області, за адресою: 
м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200а з метою продовження терміну 
дії договору оренди із суб’єктом оціночної діяльності – ТОВ «ОЦІНКА-
ІНФОРМ».

інформація 
рв фдму по Чернігівській області про підсумки конкурсу  

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

що відбувся 02.12.2015
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 

для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – нежитлових при-
міщень загальною площею 84,4 м2 четвертого поверху будівлі, що пе-
ребувають на балансі Державної фітосанітарної інспекції Чернігівської 
області, за адресою: 14013, м. Чернігів, просп. Перемоги, 129 визнано 
ТОВ «Північна експертна компанія».

2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – нежитлових при-
міщень площею 28,9 м2 будівлі відділення поштового зв’язку, що пере-
буває на балансі Чернігівської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: 
Чернігівська обл., м. Семенівка, вул. Замістя, 132 визнано ТОВ «Пів-
нічна експертна компанія».

3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – майстерні з тва-
ринництва (свинарника) площею 792,8 м2, що перебуває на балансі 
ДНЗ «Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області», 
за адресою: 16600, Чернігівська обл., Ніжинський р-н, с. Кунашівка, 
вул. Степова, 14 визнано ТОВ «Північна експертна компанія».

4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльнос-
ті для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – нежитлового 
приміщення площею 23,8 м2 будівлі відділення поштового зв’язку, що 
перебуває на балансі Чернігівської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за 
адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Вокзальна, 4 визнано ТОВ 
«Центр нерухомості».

5. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльнос-
ті для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – нежитлового 
приміщення площею 93,6 м2 будівлі відділення поштового зв’язку, 
що перебуває на балансі Чернігівської дирекції УДППЗ «Укрпошта», 
за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Московська, 5а визнано 
ТОВ «Центр нерухомості».

6. По об’єкту оцінки – нежитлових приміщеннях площею 404,85 м2 бу-
дівлі гуртожитку № 1, у тому числі: приміщення площею 303,15 м2 першо-
го поверху, площею 40,7 м2 другого поверху та площею 61,0 м2 третього 
поверху, що перебувають на балансі Ніжинського державного універси-
тету ім. М. Гоголя, за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Богуна, 1 
єдиному учаснику конкурсу – ПП «Аксіома» було запропоновано укласти 
з регіональним відділенням договір на проведення оцінки.

7. По об’єкту оцінки – нежитлових приміщеннях загальною площею 
62,52 м2 чотириповерхової будівлі гуртожитку № 1, у тому числі: нежит-
лове приміщення площею 24,08 м2 на третьому поверсі та нежитлове 
приміщення площею 38,44 м2 на четвертому поверсі, що перебува-
ють на балансі Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя, за 
адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Богуна, 1 єдиному учаснику 
конкурсу – ПП «Аксіома» було запропоновано укласти з регіональним 
відділенням договір на проведення оцінки.

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

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

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Площа, 

м2 Адреса об’єкта оцінки Переможець  
конкурсу – СОД 

1 Нежитлове приміщення 32,1 м. Київ, вул. Васильків-
ська, 1

ФОП Чубенко Д. В.

2 Нежитлове приміщення 21,0 м. Київ, вул. Фролівська, 6/8 ПП «Енергомакс»
3 Нежитлове приміщення 51,6 м. Київ, вул. Верховинна, 9 ФОП Острик Т. В.
4 Нежитлове приміщення 16,0 м. Київ, просп. Комарова, 1 ТОВ «Експерт»
5 Нежитлове приміщення 31,8 м. Київ, просп. Комарова, 1 ТОВ «Експерт»
6 Частина нежитлового 

приміщення
2,0 м. Київ, вул. С. Петлюри, 27 ТОВ «КП «Оріяна»

7 Нежитлове приміщення та 
майданчик

118,4 (у т. ч. 
48,8 –май-

данчик)

м. Київ, вул. Клавдієв-
ська, 22

ПАТ ДАК «Націо-
нальна мережа аук-
ціонних центрів»

8 Нежитлове приміщення 69,3 м. Київ, вул. Борщагів-
ська, 146

ФОП Острик Т. В.

9 Нежитлове приміщення 247,1 м. Київ, вул. Велика Василь-
ківська, 73

ФОП Чебаков О. І.

10 Нежитлове приміщення 61,0 м. Київ, вул. Фролівська, 4 ПП «Гарант-
Експерт»

11 Частина нежитлового 
приміщення для розмі-
щення обладнання стіль-
никового зв’язку

16,0 м. Київ, вул. Ломоносо-
ва, 33/43

ТОВ «Українські 
інноваційні кон-
сультанти»

12 Нежитлове приміщення 329,6 м. Київ, вул. Велика Жито-
мирська, 9

ТОВ «Інвестиційна 
оцінка»

13 Нежитлове приміщення 120,0 м. Київ, вул. Гарматна, 10 ПП «Гарант-
Експерт»

14 Нежитлове приміщення 15,8 м. Київ, пл. Л. Українки, 1 ФОП Рябченко О. М. 
15 Частина даху та технічно-

го поверху
10,13 (у т. ч. 
5,13 та 5,0)

м. Київ, просп. Науки, 26 ПП «Експерт-
Аналітик»

16 Нежитлове приміщення 63,4 м. Київ, вул. Костянтинів-
ська, 68

СПД Чайка С. О.

17 Нежитлове приміщення 13,1 м. Київ, вул. Костянтинів-
ська, 68

СПД Чайка С. О.

18 Нежитлове приміщення 85,3 м. Київ, вул. Арсеналь-
на, 9/11

ТОВ «М Консал-
тинг»

19 Частина нежитлового 
приміщення

1,0 м. Київ, просп. Перемоги, 14 ФОП Чубенко Д. В.

20 Нежитлове приміщення 235,11 м. Київ, вул. Велика Жито-
мирська, 9 літ. «Б»

ФОП Острик Т. В.

інформація 
рв фдму по волинській області про підсумки конкурсу  

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

державного майна, що відбувся 01.12.2015
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 

проведення незалежної оцінки по об’єктах оренди:
частині одноповерхового адміністративного приміщення (літ. З-1) 

площею 48,8 м2 за адресою: 45008, Волинська обл., м. Ковель, вул. Не-
залежності ,156 визнано ТОВ «Волинь-експерт»; 

частині учбово-лабораторного корпусу площею 5,0 м2 за адре-
сою: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Потебні, 56 визнано ФОП 
Малащицьку О. Г.; 

частині адміністративної будівлі «А-9» площею 34,2 м2 за адре-
сою: 43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 12 визнано ТОВ 
«Волинь-експерт»; 

групі інвентарних об’єктів: сховище, у т. ч. котельня з димовою 
трубою (літ. Б-1) загальною площею 1 211,3 м2; насосна станція 
(літ. Х-1) загальною площею 7,9 м2; споруда (літ. Л-1) загальною пло-
щею 348,0 м2; командний пункт (літ. Ч-1) загальною площею 303,4 м2 
за адресою: 44804, Волинська обл., Турійський р-н, с.Городилець, 
вул. Військова,7 визнано ТОВ «Волинь-експерт»; 

частині адміністративного приміщення площею 11,1 м2 за адре-
сою: 45000, Волинська обл., м. Горохів, вул. Шевченка, 25 визнано 
ТОВ «Волинь-експерт»; 

частині адміністративного приміщення (літ. А-3) площею 23,3 м2  
за адресою: 44800, Волинська обл., смт Турійськ, вул. Луцька, 23 ви-
знано ТзОВ «АТЛАНТ» ЛТД; 

частині адміністративної будівлі площею 13,8 м2 за адресою: 
45200, Волинська обл., м. Ківерці, вул. Незалежності, 18 визнано ТОВ 
«Волинь-експерт»; 

частині навчального корпусу № 5 (спорткомплексу) площею 120,9 м2 
за адресою: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, просп. Президента Гру-
шевського, 2б визнано ПП «ТСА ЗАХІД»; 

частині контори площею 107,3 м2 за адресою: 43021, Волинська 
обл., м. Луцьк, вул. Винниченка,63 визнано ПП «ТСА ЗАХІД»; 

частині гаража «Б-1» площею 28,8 м2 за адресою: 45400, Во-
линська обл., м. Нововолинськ, вул. Піонерська,6 визнано ПП «ТСА  
ЗАХІД»; 

частині адміністративної будівлі «А-9» площею 7,0 м2 за адре-
сою: 43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена,12 визнано ТОВ 
«Волинь-експерт»; 

частині учбового корпусу № 2 площею 54,3 м2 за адресою: 45765, 
Волинська обл., Горохівський р-н, м. Берестечко, вул. Незалежності,140 
визнано ТзОВ «АТЛАНТ» ЛТД; 

частині приміщення адміністративної будівлі «А-9» площею 27,1 м2 
та частині даху площею 14,9 м2 за адресою: 43025, Волинська обл., 
м. Луцьк, вул. Шопена,12 визнано ТОВ «Волинь-експерт»; 

частині приміщення адміністративної будівлі «А-9» площею 34,0 м2 
та частині даху площею 18,0 м2 за адресою: 43025, Волинська обл., 
м. Луцьк, вул. Шопена,12 визнано ТОВ «Волинь-експерт»; 

частині приміщення учбово-лабораторного корпусу (частина бу-
дівлі Б-3) площею 5,0 м2 за адресою: 43018, Волинська обл., м. Луцьк, 
вул. Львівська,75 визнано ФОП Малащицьку О. Г.; 

частині адміністративної будівлі площею 447,1 м2 за адресою: 
44300, Волинська обл., м. Любомль, вул. Самохіна, 5 визнано ТОВ 
«Волинь-експерт»; 

групі інвентарних об’єктів: 1) будівля станції II підйому «А-2» загаль-
ною площею 3 654,3 м2; 2) насосна станція I підйому загальною пло-
щею 166,7 м2; 3) водоприймальна споруда загальною площею 68,0 м2;  
4) позаплощадочні сіті дощової каналізації загальною довжиною 4 900 
пог. м; 5) резервуар для I технічної води площею 408,3 м2; 6) резер-
вуар для II технічної води площею 408,3 м2; 7) під’їзна дорога до 
станції I підйому довжиною 206 пог. м; 8) конденсаторна установка; 
9) конденсаторна установка; 10) конденсаторна установка; 11) щит 
управління 5ЩСУ; 12) щит управління; 13) щит управління; 14) щит 
управління; 15) позаплощадочні сіті господарсько-побутової каналі-
зації загальною довжиною 4 500 пог. м; 16) пункт розподільчий ПР-
24-7211; 17) пункт розподільчий ПР-24-7203; 18) пункт розподільчий  
ПР-24-7205; 19) пункт розподільчий ПР-24-7208; 20) пункт розпо-
дільчий ПР-24 д721521УЗ; 21) кран мостовий ручний загального 
призначення; 22) насос КВ-18 (к8/18); 23) насос КВ-18 (к8/18); 24) 
насос 2 20/30 (к20/30); 25) насос 2 20/30 (к20/30); 26) водопро-
від технічної води загальною довжиною 2 669 пог. м; 27) вторинний 
прилад 2-054; 28) вторинний прилад 2-054; 29) вторинний прилад 
2-054 за адресою: 43000, Волинська обл., м. Луцьк (вул. Божен-
ка, 34; вул. Мамсурова, 5б; вул. Гнідавська, 5б) визнано ТзОВ «ІРТА  
КОНСАЛТИНГ». 

інформація 
рв фдму по дніпропетровській області про підсумки  

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

оцінки об’єктів, що відбувся 01.12.2015
1. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення 

загальною площею 16,5 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Національний 
гірничий університет». Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Карла Марк-
са, 19. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О.

2. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною 
площею 15,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Український державний 
хіміко-технологічний університет». Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. 
Гагаріна, 8. Переможець – ТБ Універсал.

3. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення 
загальною площею 1,5 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський 
національний університет залізничного транспорту імені академіка 
В. Лазаряна. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Лазаряна, 2. Перемо-
жець – ПП «Діалог».

4. Назва об’єкта: торговельний кіоск загальною площею 4,25 м2. 
Балансоутримувач: ДВНЗ «Національний гірничий університет». 
Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Карла Маркса, 19. Переможець 
– ДВНЗ ПДАБА.

5. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною 
площею 14,0 м2. Балансоутримувач: ДП «Виробничо-будівельне 
об’єднання». Адреса: м. Нікополь, просп. Трубників, 16. Переможець 
– ТОВ «Мегаліт Експерт».

6. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною 
площею 34,2 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макаро-
ва». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Макарова, 6. Переможець – ТОВ 
«Експерт Сервіс».

7. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною пло-
щею 116,9 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова». 
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Д. Кедріна, 51а. Переможець – ТОВ 
«Авто Маркет».

8. Назва об’єкта: будівля складського приміщення літ. Г загальною 
площею 85,9 м2; нежитлове вбудоване приміщення будівлі виварію 
літ. В площею 48,4 м2; будівля виробничого корпусу літ. Д загальною 
площею 344,90 м2. Балансоутримувач: Районна державна лікарня ве-
теринарної медицини в Дніпропетровському районі. Адреса: Дніпро-
петровська обл., Дніпропетровський р-н, смт Ювілейне, вул. Літня, 3. 
Переможець – ФОП Данильченко В. В.

9. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення 
техповерху площею 10,0 м2; частина даху площею 18,0 м2. Балансоутри-

мувач: ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпропетровськ, 
вул. Тітова, 25. Переможець – ДВНЗ ПДАБА.

10. Назва об’єкта: частина даху площею 21,0 м2. Балансоутриму-
вач: ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпропетровськ, 
вул. Криворізька, 1. Переможець – ТОВ «Д. Ю. Консалтинг».

11. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення 
техповерху площею 8,0 м2; частина даху площею 18,0 м2. Балансоутри-
мувач: ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпропетровськ, 
вул. Робоча, 166. Переможець – ТОВ «Експерт Сервіс».

12. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною 
площею 21,6 м2. Балансоутримувач: Державна служба України з над-
звичайних ситуацій у Дніпропетровській області. Адреса: м. Дніпропе-
тровськ, вул. Мукачівська, 190д. Переможець – ТБ Універсал.

13. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення 
загальною площею 2,0 м2. Балансоутримувач: Національна металур-
гійна академія України. Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 
6. Переможець – ТОВ «Авто Маркет».

14. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення 
загальною площею 20,7 м2. Балансоутримувач: ДП «НВО «Павлоград-
ський хімічний завод». Адреса: м. Павлоград, вул. Сташкова, 12б. Пе-
реможець – ФОП Данильченко В. В.

15. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною 
площею 65,4 м2. Балансоутримувач: ДП «НВО «Павлоградський хіміч-
ний завод». Адреса: м. Павлоград, вул. Сташкова, 12б. Переможець 
– ФОП Данильченко В. В.

16. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною 
площею 61,6 м2. Балансоутримувач: Національна металургійна ака-
демія України. Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 13 – 15. 
Переможець – ТОВ «Д. Ю. Консалтинг».

17. Назва об’єкта: частини нежитлового приміщення загальною 
площею 28,0 м2. Балансоутримувач: ДП «Криворізький державний 
цирк». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. XXII Партз’їзду, 10.Переможець – 
ТОВ «Мамульчик І К».

18. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 
гуртожитку № 1 та частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 гур-
тожитку № 4. Балансоутримувач: Національна металургійна академія 
України. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Куйбишева, 1. Переможець 
– ТОВ «Експерт Сервіс».

19. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 
2,0 м2. Балансоутримувач: Національна металургійна академія Укра-
їни. Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 11. Переможець – 
ФОП Кушнєрова Л. О.

20. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2. 
Балансоутримувач: Національна металургійна академія України. Адре-
са: м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 13 – 15. Переможець – ПП 
«Діалог».

21. Назва об’єкта: частина даху площею 30,0 м2. Балансоутримувач: 
ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Миронова, 
15. Переможець – ПП «ЦНЕ «Гарант».

22. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 1,0 м2 
корпусу № 1 та частина нежитлового приміщення площею 1,0 м2 кор-
пусу № 4. Балансоутримувач: ДВНЗ «Національний гірничий універ-
ситет». Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Карла Маркса, 19. Пере-
можець – ДВНЗ ПДАБА.

23. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 100,0 м2. Балан-
соутримувач: Дніпропетровська гідрогеолого- меліоративна експеди-
ція. Адреса: Дніпропетровська обл., смт Ювілейне, вул. Радгоспна, 42. 
Переможець – ТОВ «Мегаліт Експерт».

24. Назва об’єкта: майданчик площею 2 900,0 м2. Балансоутри-
мувач: Нікопольський професійний ліцей. Адреса: Дніпропетровська 
обл., Нікопольський р-н, с. Капулівка, вул. А. Матюка, 3а. Переможець 
– ПП «ЦНЕ «Гарант».

25. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 
40,6 м2. Балансоутримувач: Національна металургійна академія Укра-
їни. Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 13 – 15. Перемо-
жець – ПП «Діалог».

інформація 
рв фдму по донецькій області про підсумки конкурсу  

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

майна, що відбувся 26.11.2015 
Найменування об’єкта оцінки: частина холу площею 12,0 м2 першо-

го поверху будівлі літ. А-7, що перебуває на балансі ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний університет». Місцезнаходження об’єкта оцін-
ки: 84116, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Батюка 19. Переможець 
конкурсу – ФОП Гундарева А. О.

Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщен-
ня загальною площею 63,7 м2 та частина коридору площею 13,4 м2 
навчально-виробничих майстерень, що перебувають на балансі ДВНЗ 
«Донбаський державний педагогічний університет». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: 84100, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Доброволь-
ського, 1. Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс». 

Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення 
площею 31,4 м2 з ґанком першого поверху будівлі, що перебуває на 
балансі Головного управління статистики у Донецькій області. Місцез-
находження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Волноваха, вул. Гагаріна, 
21. Переможець конкурсу – ФОП Гапотченко А. М. 

IнформацIя 
рв фдму по кiровоградськiй області про підсумки  
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  

які будуть залучені до проведення незалежної  
оцінки, що відбувся 04.12.2015

Відповідно до п. 3.2 Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державно-
го майна України від 29.08.2011 № 1270, комісією щодо конкурс-
ного відбору суб’єктів оціночної діяльності ухвалено рішення про 
укладення договорів для проведення незалежної оцінки об’єктів  
оренди з:

ТОВ «Кіровоградський аукціонний центр» по об’єктах оренди:
частині приміщення вестибуля площею 8,0 м2 на першому поверсі 

навчального корпусу № 1 за адресою: м. Кіровоград, просп. Універси-
тетський, 8, що перебуває на балансі Кіровоградського національного 
технічного університету;

частині приміщення фойє площею 8,0 м2 на другому поверсі на-
вчального корпусу № 2 за адресою: м. Кіровоград, просп. Універси-
тетський, 8, що перебуває на балансі Кіровоградського національного 
технічного університету;

фізичною особою – підприємцем Пєшковою Світланою Володими-
рівною по об’єкту оренди – нежитлових приміщеннях загальною пло-
щею 21,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: 
Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Леніна, 44б, що перебу-
вають на балансі Управління Державної казначейської служби України 
в Голованівському районі Кіровоградської області.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки об’єкта оренди визнано фізичну осо-
бу – підприємця Пєшкову Світлану Володимирівну по об’єкту оренди 
– нежитлових приміщеннях загальною площею 36,0 м2 на першому 
поверсі будівлі поштового зв’язку за адресою: Кіровоградська обл., 
м. Новоукраїнка, вул. Леніна, 53/14, що перебувають на балансі Кіро-
воградської дирекції УДППЗ «Укрпошта».


