
ДоДаток До «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

офіційне видання фонду
державного майна україниЗасновано у вересні 1993 року

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ

рівненсЬка оБЛасТЬ
Нежитлове приміщення загальною площею 28,9 м2 у будівлі «Дім па-

січника» літ. «А-1» за адресою: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Січових 
Стрільців (вул. Радгоспна), 24. Приватизовано юридичною особою, яка 
єдина подала заяву на участь в аукціоні, за 10 476,00 грн, у т.ч. ПДВ –  
1 746,00 грн. 

вінницЬка оБЛасТЬ
інформація  

про продаж на аукціоні об’єкта державної власності 
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – обладнання 

(32 одиниці), що під час приватизації не увійшло до статутних капіталів ВАТ  
«Вінницьке АТП-10556», ВАТ «Вінницьке АТП-10555». 

Адреса об’єкта: 21006, м. Вінниця, вул. Сергєєва-Ценського, 14.
Балансоутримувач: ТОВ «Вінницьке АТП-10556», код за ЄДРПОУ 

05482268.
Адреса балансоутримувача: 21006, м. Вінниця, вул. Сергєєва-Ценсько-

го, 14.
Відомості про об’єкт: до складу входять: диван-ліжко 1983 р. в. – 1 шт.; 

електроплита «Таль» 1989 р. в. – 1 шт.; стіл журнальний 1983 р. в. – 1 шт.; 
телевізор «Вітязь» 1984 р. в. – 1 шт.; тумба туалетна 1983 р. в. – 3 шт.; холо-
дильник «Апшерон» 1984 р. в. – 1 шт.; шафа гардеробна 1983 р. в. – 10 шт.; 
шафа для одягу 1984 р. в. – 1 шт.; шафа комбінована 1983 р. в. – 2 шт.; на-
бір меблів «Поділля» 1991 р. в. – 2 комплекти; комплект житлової кімнати 
1990 р. в. – 1 к-т; магнітофон «Влад 260» 1989 р. в. – 1 шт.; стіл-шахмати 
1989 р. в. – 3 шт.; холодильник «Кристал 104» 1989 р. в. – 3 шт.; набір меблів 
«Катерина» 1988 р. в. – 1 комплект. Обладнання не експлуатується, пере-
буває в задовільному стані.

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 6 982,00 грн, 
ПДВ – 1 396,40 грн.

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 8 378,40 
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.

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

Грошові кошти в розмірі 837,84 грн, що становить 10% від початкової 
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 у Регіональному відділенні ФДМУ 
по Вінницькій області до 18.01.2016 включно. 

аукціон буде проведено 22.01.2016 о 10.00 у приміщенні рв  
фдму по вінницькій області за адресою: м. вінниця, вул. гоголя, 10.

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

інформація 
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності 

Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 
44,4 м2 в одноповерховому будинку магазину літ. А, у т.ч.: приміщення 
№ 2-1 літ. А1 площею 28,4 м2, приміщення складу № І,а площею 16,0 м2, 
які не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Скоморошківський цукровий  
завод».

Адреса об’єкта: 22615, Вінницька обл., Оратівський р-н, с. Скоморошки, 
вул. Центральна, 9.

Балансоутримувач: Скоморошківська сільська рада Оратівського району 
Вінницької області, код за ЄДРПОУ 04327784, адреса: Вінницька обл., Ора-
тівський р-н, с. Скоморошки, вул. Центральна, 17.

Відомості про об’єкт: нежитлові вбудовані приміщення загальною пло-
щею 44,4 м2 в одноповерховому будинку магазину 1953 року побудови, у 
т.ч.: приміщення №2-1 літ. А1 площею 28,4 м2, приміщення складу № І,а 
площею 16,0 м2. Частина цих приміщень площею 28,4 м2 перебуває в орен-
ді до 08.06.2018. 

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 44 000,00 грн, ПДВ – 
8 800,00 грн. 

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 52 800,00 
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.

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

Грошові кошти в розмірі 5 280,00 грн, що становить 10 % від початкової 
ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р №37315005000498 в ГУДКСУ у 
Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач: РВ 
ФДМУ по Вінницькій області. 

Заяви на участь в аукціоні приймаються у РВ ФДМУ по Вінницькій об-
ласті до 25.01.2016 включно. 

аукціон буде проведено 29.01.2016 о 10.00 у рв фдму по вінниць-
кій області за адресою: м. вінниця, вул. гоголя, 10. 

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташу-
вання. Для отримання більш детальної інформації стосовно об’єкта при-
ватизації звертатися до служби з організації та проведення аукціону у РВ 
ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. 
35-46-29, час роботи з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), по п’ятницях з 8.00 до  
16.00.

інформація 
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності 

Назва об’єкта: двоповерхова будівля банку, А, 380,1 м2; підвал, А/п, 
94,2 м2 (об’єкт культурної спадщини). 

Адреса об’єкта: 23700, Вінницька обл., м. Гайсин, вул.1 Травня, 1.

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

проДаж об’єктів групи а

№ 66 (915)

28 грудня 2015 р.

Балансоутримувач: Департамент регіонального економічного розви-
тку Вінницької обласної державної адміністрації, код за ЄДРПОУ 02741373, 
адреса: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7.

Відомості про об’єкт: двоповерхова будівля банку, А, 380,1 м2; підвал, 
А/п, 94,2 м2 – об’єкт культурної спадщини, пам’ятка архітектури місцевого 
значення (охоронний договір на пам’ятку культурної спадщини від 25.11.2013 
№ 44/13). Будівля побудована в1905 році як готель «Гранд отель». Роз-
ташована в центрі міста Гайсин. Об’єкт перебуває в оренді терміном до 
28.03.2016. 

Площа земельної ділянки – 0,400 га, категорія земель: землі житлової 
та громадської забудови, цільове призначення земельної ділянки: 0313 для 
будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговуван-
ня, кадастровий номер 0520810100:02:001:0172.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 1 752 349,00 грн, ПДВ – 
350 469,80 грн. 

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 
2 102 818,80 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; забезпечити виконання 
умов охоронного договору на пам’ятку культурної спадщини від 25.11.2013 
№ 44/13, що контролює Управління культури і мистецтв Вінницької ОДА; по-
дальше відчуження об’єкта можливе за умови збереження для нового влас-
ника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу. 

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

Грошові кошти в розмірі 210 281,88 грн, що становить 10% від початкової 
ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р №37315005000498 в ГУДКСУ у 
Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач: РВ 
ФДМУ по Вінницькій області. 

Заяви на участь в аукціоні приймаються в РВ ФДМУ по Вінницькій об-
ласті до 18.01.2016 включно. 

аукціон буде проведено 22.01.2016 о 10.00 в рв фдму по вінниць-
кій області за адресою: м. вінниця, вул. гоголя, 10. 

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташу-
вання. Для отримання більш детальної інформації стосовно об’єкта при-
ватизації звертатися до служби з організації та проведення аукціону в РВ 
ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. 
35-46-29, час роботи з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), по п’ятницях з 8.00 до  
16.00.

інформація 
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності 

Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів – обладнання їдальні (6 оди-
ниць), яке під час приватизації не увійшло до статутного капіталу КСП «По-
ділля».

Адреса об’єкта: 23744, Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Бубнівка, 
вул. Першотравнева, 1.

Зберігач: ФГ «Людмила-Вінко», код за ЄДРПОУ 35711815.
Адреса зберігача: 23744, Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Бубнівка, 

вул. Шевченка, 65.
Відомості про об’єкт: до складу обладнання їдальні входять: холодиль-

ник «Каспій», інв. № 59, 1974 р. в. – 1 од., електроплита ПЕСМ-4, інв. № 60, 
1974 р. в. – 1 од., м’ясорубка М-70, інв. № 61, 1974 р. в. – 1 од., електроплита 
ПЕС-4, інв. № 66, 1975 р. в. – 1 од., холодильна шафа, інв. № 42, 1971 р. в. 
– 1 од., холодильник «Кристал», інв. № 218, 1995 р. в. – 1 од. Обладнання не 
експлуатується, перебуває в задовільному стані.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 3 196,00 грн, ПДВ – 639,20 
грн.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 3 835,20 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.

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

Грошові кошти в розмірі 383,52 грн, що становить 10% від початкової 
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 об-
ласті до 25.01.2016 включно. 

аукціон буде проведено 29.01.2016 о 10.00 у приміщенні рв  
фдму по вінницькій області за адресою: м. він ниця, вул. гого- 
ля, 10.

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

одесЬка оБЛасТЬ 
інформація 

про продаж на аукціоні об’єкта державної власності 
Назва об’єкта: будівля колишнього магазину № 63, 64 загальною пло-

щею 192,8 м2. 
Адреса об’єкта: Одеська обл., м. Арциз, вул. Привокзальна, 3а. 
Балансоутримувач: СБМРіЦС Одеського БМЕУ № 1 Одеської залізниці, 

код за ЄДРПОУ 01071580.
Адреса балансоутримувача: 65033, м. Одеса, вул. 5-та Заводська, 

231б.
Інформація про об’єкт: об’єкт приватизації – окремо розташована одно-

поверхова кам’яна будівля, яка знаходиться неподалік від залізничної станції 
«Арциз». Будівля складається з приміщень загальною площею 192,8 м2, а 
саме: торговельного залу – 68,9 м2, чотирьох складських приміщень площею 
15,8 м2, 34,3 м2, 22,3 м2, 14,2 м2, підсобного приміщення площею 5,9 м2, 
коридору площею 13,3 м2, трьох тамбурів площею 6,5 м2, 4,8 м2, 6,8 м2, ви-
сота приміщень – 2,86 м. Рік введення в експлуатацію – 1994. Об’єкт трива-
лий час не використовується, перебуває в занедбаному стані та потребує 
капітального ремонту. 

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 446 000,00 грн, ПДВ – 89 200,00 грн. 
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 535 200,00 грн.

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

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

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

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
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фонд державного майна україни інформує, що на підставі ухвали 
Окруж ного адміністративного суду міста Києва від 24.11.2015 № 826/25641/15  
щодо вирішення питання про вжиття заходів забезпечення позову та по-
станови державного виконавця про закінчення виконавчого провадження 
від 09.12.2015 ВП № 49516716 припинено аукціон з продажу державного 
пакета акцій приватного акціонерного товариства «ПРЕЗИДЕНТ-ГОТЕЛЬ» 
(код за ЄДРПОУ 30058128) розміром 100 % статутного капіталу товариства 
у кількості 94 337 411 шт., проведення якого було оголошено на 29 грудня 
2015 року.

ПРОДАЖ Об’ЄКТіВ гРУПИ е

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

Триває ПередПЛаТа на офіційне  
видання фдму на 2016 рік

«державний інформаційний бюлетень  
про приватизацію»

з додатком – газетою

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

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

Індекс та назва видання
Періодич-

ність

Вартість  
передплати, грн

3 міс. 6 міс. 12 міс. 

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

4 рази  
на рік

121,33 242,66 485,32

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

2 рази
на тиждень

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

можна в книжковому кіоску в приміщенні фдму
(тел. (044) 254-31-57, моб. тел. (067) 933-69-57, Меліхова Ольга Миколаївна)
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28 грудня 2015 року № 66 (915)

воЛинсЬка оБЛасТЬ
інформація 

рв фдму по волинській області про оголошення конкурсу  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть  
залучені до проведення незалежної оцінки майна

� 1. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення поштового 
зв’язку літ. «а-1» площею 27,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
45520, Волинська обл., Локачинський р-н, с. Холопичі, вул. Нова, 3. Мета про-
ведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для роз-
рахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (осно-
вних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвес-
тицій, нематеріальних активів): основні засоби – 1 найменування.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будів-
ництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: 0,00 
грн станом на 30.11.2015.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: пропорційний частині площі 
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинко-
вої території. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Волинська 
обл., Локачинський р-н, с. Холопичі, вул. Нова, 3. Цільове призначення зе-
мельної ділянки (ділянок): для обслуговування адміністративних та госпо-
дарських будівель і споруд. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): 
право постійного користування земельною ділянкою.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): інформація 
відсутня.

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

30.11.2015.
� 2. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення відділення 

зв’язку площею 12,3 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44512, Волин-
ська обл., Камінь-Каширський р-н, с. Хотешів, вул. Л. Українки, 8. Мета про-
ведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для роз-
рахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (осно-
вних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвес-
тицій, нематеріальних активів): основні засоби – 1 найменування.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного бу-
дівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: 
44,69 грн станом на 30.11.2015.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: пропорційний частині площі 
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинко-
вої території. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Волинська 
обл., Камінь-Каширський р-н, с. Хотешів, вул. Л. Українки, 8. Цільове при-
значення земельної ділянки (ділянок): для обслуговування адміністративних 
та господарських будівель і споруд. Правовий режим земельної ділянки (ді-
лянок): право постійного користування земельною ділянкою.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): інформація 
відсутня.

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

30.11.2015.
� 3. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення відділення 

зв’язку літ. «а-1» площею 46,3 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
45523, Волинська обл., Локачинський р-н, с. Затурці, вул. Липинська, 53. 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (осно-
вних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвес-
тицій, нематеріальних активів): основні засоби – 1 найменування.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будів-
ництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: 0,00 
грн станом на 30.11.2015.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: пропорційний частині площі 
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинко-
вої території. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Волинська 
обл., Локачинський р-н, с. Затурці, вул. Липинська, 53. Цільове призначення 
земельної ділянки (ділянок): для обслуговування адміністративних та госпо-
дарських будівель і споруд. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): 
право постійного користування земельною ділянкою.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): інформація 
відсутня.

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

30.11.2015.
� 4. Найменування об’єкта оцінки: частина будинку відділення по-

штового зв’язку площею 21,1 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 

44560, Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с. Нові Червища, вул. Цен-
тральна, 16. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження 
договору оренди.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (осно-
вних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвес-
тицій, нематеріальних активів): основні засоби – 1 найменування.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного бу-
дівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: 
172,74 грн станом на 30.11.2015.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: пропорційний частині площі 
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинко-
вої території. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Волинська 
обл., Камінь-Каширський р-н, с. Нові Червища, вул. Центральна, 16. Цільове 
призначення земельної ділянки (ділянок): для обслуговування адміністратив-
них та господарських будівель і споруд. Правовий режим земельної ділянки 
(ділянок): право постійного користування земельною ділянкою.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): інформація 
відсутня.

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

30.11.2015.
� 5. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення відділен-

ня зв’язку площею 15,4 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44565, 
Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с. Піщане, вул. Центральна, 
96. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження дії 
договору оренди.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (осно-
вних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвес-
тицій, нематеріальних активів): основні засоби – 1 найменування.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будів-
ництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: 0,00 
грн станом на 30.11.2015.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: пропорційний частині площі 
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудин-
кової території.

Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Волинська обл., Камінь-
Каширський р-н, с. Піщане, вул. Центральна, 96. Цільове призначення зе-
мельної ділянки (ділянок): для обслуговування адміністративних та госпо-
дарських будівель і споруд. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): 
право постійного користування земельною ділянкою.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): інформація 
відсутня.

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

30.11.2015.
� 6. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення відділення 

зв’язку площею 16,9 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44523, Волин-
ська обл., Камінь-Каширський р-н, с. Бузаки, вул. 8 Березня, 27. Мета про-
ведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для роз-
рахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (осно-
вних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвес-
тицій, нематеріальних активів): основні засоби – 1 найменування.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будів-
ництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: 0,00 
грн станом на 30.11.2015.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: пропорційний частині площі 
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинко-
вої території. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Волинська 
обл., Камінь-Каширський р-н, с. Бузаки, вул. 8 Березня, 27. Цільове призна-
чення земельної ділянки (ділянок): для обслуговування адміністративних та 
господарських будівель і споруд. Правовий режим земельної ділянки (діля-
нок): право постійного користування земельною ділянкою.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): інформація 
відсутня.

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

30.11.2015.
7. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення відділення 

зв’язку площею 10,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44552, Волин-
ська обл., Камінь-Каширський р-н, с. Полиці, вул. Калініна,1. Мета проведен-
ня незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку 
розміру орендної плати з метою продовження дії договору оренди.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (осно-
вних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвес-
тицій, нематеріальних активів): основні засоби – 1 найменування.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будів-
ництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: 0,00 
грн станом на 30.11.2015.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: пропорційний частині площі 
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинко-
вої території. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Волинська 
обл., Камінь-Каширський р-н, с. Полиці, вул. Калініна, 1. Цільове призначення 
земельної ділянки (ділянок): для обслуговування адміністративних та госпо-
дарських будівель і споруд. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): 
право постійного користування земельною ділянкою.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): інформація 
відсутня.

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

30.11.2015.
� 8. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення відділення 

зв’язку площею 13,6 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44562, Волин-
ська обл., Камінь-Каширський р-н, с. Боровне, вул. Миру, 2. Мета проведен-
ня незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку 
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (осно-
вних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвес-
тицій, нематеріальних активів): основні засоби – 1 найменування.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будів-
ництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: 0,00 
грн станом на 30.11.2015.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: пропорційний частині площі 
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинко-
вої території. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Волинська 
обл., Камінь-Каширський р-н, с. Боровне, вул. Миру, 2. Цільове призначення 
земельної ділянки (ділянок): для обслуговування адміністративних та госпо-
дарських будівель і споруд. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): 
право постійного користування земельною ділянкою.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): інформація 
відсутня.

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

30.11.2015.
� 9. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення відділення 

поштового зв’язку літ. «а-1» площею 14,4 м2. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: 45540, Волинська обл., Локачинський р-н, с. Шельвів, вул. Централь-
на, 38. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження дії 
договору оренди.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (осно-
вних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвес-
тицій, нематеріальних активів): основні засоби – 1 найменування.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного бу-
дівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: 
2 844,34 грн станом на 30.11.2015.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: пропорційний частині площі 
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинко-
вої території. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Волинська 
обл., Локачинський р-н, с. Шельвів, вул. Центральна, 38. Цільове призначення 
земельної ділянки (ділянок): для обслуговування адміністративних та госпо-
дарських будівель і споруд. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): 
право постійного користування земельною ділянкою.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): інформація 
відсутня.

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

30.11.2015.
� 10. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення відділен-

ня зв’язку літ. «а-1» площею 12,4 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
45532, Волинська обл., Локачинський р-н, с. Заячиці, вул. Жовтнева, 26. Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для роз-
рахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (осно-
вних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвес-
тицій, нематеріальних активів): основні засоби – 1 найменування.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будів-
ництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: 0,00 
грн станом на 30.11.2015.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: пропорційний частині площі 
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинко-
вої території. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Волинська 
обл., Локачинський р-н, с. Заячиці, вул. Жовтнева, 26. Цільове призначен-
ня земельної ділянки (ділянок): для обслуговування адміністративних та  

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

проДаж об’єктів групи ж

м. київ
інформація 

про продаж на аукціоні в електронній формі  
об’єкта державної власності 

Назва об’єкта: сауна. 
Місцезнаходження об’єкта: 03126, м. Київ, вул. Академіка Білецького, 

34 (літ. В).
Балансоутримувач (зберігач): Філія «Холодокомбінат № 4» ПП «Рось», 

код за ЄДРПОУ 33370274, місцезнаходження: 03126, м. Київ, вул. Акаде-
міка Білецького, 34.

Відомості про об’єкт: сауна – нежитловий будинок загальною площею 
51,7 м2, тривалий час не функціонує, розташована в глибині території Філії 
«Холодокомбінат № 4”», головним підприємством якої є ПП «Рось». Будинок 
одноповерховий нежитлового призначення, цегляний, прибудований до тех-
нологічної будівлі (котельні), власником якої є ПП «Рось». Фундамент стріч-
ковий із залізобетонних плит, зовнішні стіни цегляні, перегородки цегляні, 
перекриття залізобетонне, покрівля – азбестоцементні листи. Рік введення 
в експлуатацію – 1996. 

Початкова ціна продажу об’єкта без ПДВ – 507 410,00 (п’ятсот сім тисяч 
чотириста десять гривень 00 копійок), ПДВ – 101 482,00 (сто одна тисяча 
чотириста вісімдесят дві гривні 00 копійок).

Початкова ціна продажу об’єкта приватизації з урахуванням Пдв 
– 608 892,00 (шістсот вісім тисяч вісімсот дев’яносто дві гривні 00 
копійок).

Грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни продажу об’єкта – 
60 889,20 (шістдесят тисяч вісімсот вісімдесят дев’ять гривень 20 копійок).

Умови продажу: подальше використання сауни визначає покупець.
Переможець аукціону (покупець) виплачує Товарній біржі «Універсальна 

товарно-сировинна біржа» за проведення аукціону витрати у розмірі 1% (од-
ного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта з урахуванням ПДВ.

Засоби платежу: грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн (призначення плате-

жу: «плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ»), кошти під 
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації та ПДВ вносяться на р/р 
№ 37184501900001 в ГУДКСУ у м. Києві, МФО 820019, код за ЄДРПОУ 
19030825, одержувач: РВ ФДМУ по м. Києву.

Сума грошових коштів в розмірі 10% від початкової ціни продажу вно-
ситься на р/р № 37317007000034 в ГУДКСУ у м. Києві, МФО 820019, код за 
ЄДРПОУ 19030825, одержувач: РВ ФДМУ по м. Києву.

Кінцевий термін приймання заяв – 15 січня 2016 року.
аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею 

«універсальна товарно-сировинна біржа» 19 січня 2016 року. Час 
початку аукціону – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових 
пропозицій) – 13.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку прове-
дення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, 
у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду дер-
жавного майна України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.

Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додат-
ками до заяв, подаються в електронному вигляді до Товарної біржі 
«універсальна товарно-сировинна біржа» на електронний ресурс  
https://www.utsb.com.ua. 

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціо-
ну зобов’язані направити на адресу Товарної біржі «Універсальна товарно-
сировинна біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 
51, офіс 11) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та на-
лежним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також 
докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповід-
но до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку 
об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі 
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом 
Фонду державного майна України від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).

Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: 03126, м. Київ, вул. Білець-
кого, 34 (літ. В) в робочі дні та години.

Отримати додаткову інформацію можна в Регіональному відділенні 
ФДМУ по м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 331, тел.  
281-00-35 у робочі дні та години. 

конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

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

Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець. 
Утримання об’єкта у належному санітарно-технічному стані. Питання вико-
ристання земельної ділянки під придбаним об’єктом вирішуватиметься по-
купцем самостійно згідно з чинним законодавством після підписання акта 
приймання-передання об’єкта.

Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та ко-
шти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться 
на р/р №37184004004570, в банку ГУДКСУ в Одеській області, м. Оде-

са, МФО 828011, код 20984091, одержувач – РВ ФДМУ по Одеській  
області.

Грошові кошти в розмірі 53 520,00 грн, що становить 10 % від початкової 
ціни об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по 
Одеській області на р/р №37313002004570; МФО 828011; код 20984091; 
банк ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса. 

аукціон відбудеться 22 січня 2016 року об 11.00 за адресою: 
м. одеса, вул. велика арнаутська, 15, 11-й поверх, каб. 1115.

Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 18 січня 2016 
року до 16.00.

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

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

конкурСи з віДбору розробників Документації із землеуСтрою

вінницЬка оБЛасТЬ
інформація 

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

Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою продажу об’єкта 
приватизації разом із земельною ділянкою (визначення меж земельної ді-
лянки, погодження меж земельної ділянки з суміжними землекористувачами; 
закріплення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими зна-
ками встановленого зразка; проведення робіт з реєстрації земельної ділян-
ки у державному земельному кадастрі та присвоєння кадастрового номера; 
погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому 
порядку, отримання позитивного висновку державної експертизи докумен-
тації із землеустрою; підготовка інших матеріалів та документів, необхідних 
для продажу земельної ділянки). 

Дані про об’єкти землеустрою: земельна ділянка, на якій розташова-
ний об’єкт незавершеного будівництва державної власності – школа, 
що перебуває на балансі Управління капітального будівництва Вінницької 
обласної державної адміністрації, за адресою: Вінницька обл., Піщанський 
р-н, с. Чорномин, вул. Островського, 1. 

орієнтовний розмір земельної ділянки: 1,70 га (рішення 31-ї сесії VI 
скликання від 24.07.2015 Чорноминської сільської ради Піщанського району 
Вінницької області). 

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 
23.06.2015 № 909 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного бу-
дівництва, що підлягають приватизації».

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення 
робіт із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитив-
ний висновок державної експертизи документації із землеустрою; витяг з 
Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера 
земельній ділянці; інші матеріали та документи, необхідні для продажу зе-
мельної ділянки.

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

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою 
(додаток 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із зем-
леустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420); копія 
документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі 
фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переко-
нання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків та повідомили про це відповідний орган державної подат-

кової служби і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претен-
дента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ 
(для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують 
відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством 
до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про 
його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у 
якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку 
пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати 
замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за 
результатами виконаних робіт; копії спеціального дозволу на провадження 
діяльності, пов’язаної з державною таємницею, або відповідних допусків 
до державної таємниці (за необхідності); згода на обробку персональних 
даних (додаток 4 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із 
землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420) – для 
фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору 
виконавців робіт із землеустрою.

Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з ураху-
ванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається 
в календарних днях.

конкурс відбудеться 29.01.2016 об 11.00 у рв фдму по вінницькій 
області за адресою: м. вінниця, вул. гоголя, 10.

Конкурсна документація подається до канцелярії регіонального відділен-
ня до 22.01.2016 (включно). Конкурсна комісія працює за адресою: м. Він-
ниця, вул. Гоголя, 10. Телефони для довідок 35-26-31.
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господарських будівель і споруд. Правовий режим земельної ділянки (діля-
нок): право постійного користування земельною ділянкою.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): інформація 
відсутня.

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

30.11.2015.
� 11. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення відділення 

зв’язку площею 12,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44861, Волин-
ська обл., Турійський р-н, с. Новий Двір, вул. Центральна, 20. Мета проведен-
ня незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку 
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (осно-
вних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвес-
тицій, нематеріальних активів): основні засоби – 1 найменування.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного бу-
дівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: 
2  06,69 грн станом на 30.11.2015.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: пропорційний частині площі 
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинко-
вої території. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Волинська 
обл., Турійський р-н, с. Новий Двір, вул. Центральна, 20. Цільове призначення 
земельної ділянки (ділянок): для обслуговування адміністративних та госпо-
дарських будівель і споруд. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): 
право постійного користування земельною ділянкою.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): інформація 
відсутня.

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

30.11.2015.
� 12. Найменування об’єкта оцінки: приміщення частини першого 

поверху адміністративної будівлі площею 42,0 м2. Місцезнаходжен-
ня об’єкта оцінки: 45700, Волинська обл., м. Горохів, вул. Незалежності, 
2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення до-
говору оренди.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (осно-
вних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвес-
тицій, нематеріальних активів): основні засоби – 1 найменування.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного бу-
дівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: 
7 126,26 грн станом на 30.11.2015.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце 
розташування земельної ділянки (ділянок): 45700, Волинська обл., м. Горо-
хів, вул. Незалежності, 2. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): 
інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інфор-
мація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): 
інформація відсутня.

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

30.11.2015.
� 13. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення Будинку про-

ектних організацій площею 276,7 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
43010, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кременецька, 38. Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку 
розміру орендної плати з метою продовження дії договору оренди.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (осно-
вних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвес-
тицій, нематеріальних активів): основні засоби – 1 найменування.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного бу-
дівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: 
61 134,00 грн станом на 30.11.2015.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце 
розташування земельної ділянки (ділянок): 43010, Волинська обл., м. Луцьк, 
вул. Кременецька, 38. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): 
інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інфор-
мація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): 
інформація відсутня.

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

30.11.2015.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до регіонального 

відділення конкурсну документацію у запечатаному конверті з описом під-
твердних документів, що містяться в конверті. На конверті потрібно зробити 
відмітку: «На конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності». До підтверд-
них документів належать: 

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

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конвер-
ті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, 
пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт, який не по-
винен перевищувати 5 календарних днів.

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

має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінюва-
чів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів та 
суб’єктів оціночної діяльності, виданими відповідно до Порядку ведення 
Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвер-
дженого наказом Фонду державного майна України від 10.06.2013 № 796 і 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.06.2013 за № 937/23469; 
досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема 
подібного майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання 
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, та їх особистого 
досвіду у проведенні оцінки подібного майна; письмової згоди оцінювачів, 
яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності до виконання 
робіт з оцінки майна.

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

конкурс відбудеться о 9.00 через 14 днів після опублікування цієї 
інформації у рв фдму по волинській області за адресою: м. Луцьк, 
київський майдан, 9 кімн. 801, телефон для довідок 24-00-57.

Конкурсну документацію слід подати до сектору адміністративного за-
безпечення РВ ФДМУ по Волинській області за чотири робочих дні до дати 
проведення конкурсу включно за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, 
кімн. 833.

дніПроПеТровсЬка оБЛасТЬ
інформація 

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

які будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна
� 1. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення 

площею 4,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський державний уні-
верситет внутрішніх справ. Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 
26. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розра-
хунку орендної плати.

� 2. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення 
площею 4,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Національний гірничий універси-
тет». Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Карла Маркса, 19. Мета оцінки – ви-
значення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.

�  3. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 
285,2 м2. Балансоутримувач: Криворізький професійний ліцей. Адреса: 
м. Кривий Ріг, вул. Корнійчука, 27. Мета оцінки – визначення ринкової вар-
тості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.

�  4. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 
50,65 м2. Балансоутримувач: ДД УДППЗ «Укрпошта». Адреса: м. Дніпро-
петровськ, вул. Баженова, 102. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.

5. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення 
площею 3,0 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний 
завод ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Макарова, 27а. 
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати.

�  6. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 
119,0 м2. Балансоутримувач: ДП «Криворізький державний цирк». Адреса: 

м. Кривий Ріг, вул. ХХІІ Партз’їзду, 10. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.

�  7. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 
66,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Національний гірничий університет». 
Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 59. Мета оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.

�  8. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 
19,5 м2. Балансоутримувач: ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод». 
Адреса: м. Павлоград, вул. Заводська, 44. Мета оцінки – визначення ринко-
вої вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.

� 9. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщен-
ня площею 2,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний 
університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна. Адреса: 
м. Дніпропетровськ, вул. Лазаряна, 2. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.

� 10. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення 
підвалу площею 2,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національ-
ний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна. Адреса: 
м. Дніпропетровськ, вул. Лазаряна, 2. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.

�  11.Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 
175,9 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний універси-
тет». Адреса: м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 57. Мета оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.

� 12.Назва об’єкта: частина майданчика площею 5,0 м2. Балансоу-
тримувач: ДВНЗ «Національний гірничий університет». Адреса: м. Дніпро-
петровськ, просп. Карла Маркса, 21. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.

�  13.Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 
77,7 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Національний гірничий університет». 
Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 59. Мета оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.

�  14.Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 
84,0 м2. Балансоутримувач: ДП «ДПІ Кривбаспроект». Адреса: м. Кривий 
Ріг, просп. Карла Маркса, 40. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.

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

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

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

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

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

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом до-
кументів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбо-
ру суб’єктів оціночної діяльності» до відділу організаційно-документального 
забезпечення регіонального відділення за адресою: 49000, м. Дніпропе-
тровськ, вул. Центральна, 6, кімн. 10 до 12 січня 2016 р.

конкурс відбудеться у регіональному відділенні 18.01.2016  
о 10.00, телефон для довідок (056) 744-11-51.

донецЬка оБЛасТЬ
інформація 

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

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

загальною площею 193,1 м2 будівлі навчального корпусу № 3, що пе-
ребувють на балансі Державного вищого навчального закладу «Донбаський 
державний педагогічний університет» (код за ЄДРПОУ 38177113). Місцез-
находження об’єкта оцінки: 84100, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринко-
вої 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.
� 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною 

площею 7 826,0 м2 будівлі складу генеральних вантажів, що перебу-
вають на балансі ДП «Маріупольський морський торговельний порт» (код 
за ЄДРПОУ 01125755). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 87510, Донецька 
обл., м. Маріуполь, просп. Луніна, 99. Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення ринкової вартості майна з метою передачі його в оренду. Наяв-
ність 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 до-
кументів, що містяться у конверті. До підтвердних документів належать: 

заява про участь у конкурсі за встановленою формою; копія установчого 
документа претендента; копії кваліфікаційних документів та свідоцтв про ре-
єстрацію у Державному реєстрі оцінювачів, які працюють у штатному складі 
та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку 
майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претенден-
том 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; інфор-
мація про претендента (документ, який містить відомості про претендента 
щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оціню-
вачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з 
незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається 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 Донецькій об-
ласті не пізніше, ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення 
конкурсу (включно), за адресою: 61024 м. Харків, вул. Гуданова, 18.

жиТомирсЬка оБЛасТЬ
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки майна
�  Об’єкт оцінки № 1: нежитлові приміщення площею 21,4 м2  

адміністративної будівлі (літ. а). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Жи-
томирський обл., м. Радомишль, вул. Присутственна, 7. Балансоутримувач: 
Радомишльський РВ УМВС України в Житомирській області (Житомирський 
обл., м. Радомишль, вул. Мала Житомирська, 13). Мета проведення неза-
лежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати 
з метою продовження договору оренди.

Дата оцінки: 31.12.2015.
� Об’єкт оцінки № 2: нежитлове приміщення гаража (літ. а2) площею 

20,6 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Малин, 
вул. Вінниченка, 21б. Балансоутримувач: Малинська районна державна 
адміністрація (Житомирська обл., м. Малин, площа Соборна, 6а). Мета про-
ведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку 
орендної плати з метою укладення 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 діяльності за 
відповідними напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих на-
прямів.

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

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за 
встановленою формою; копія установчого документа претендента; копії ква-
ліфікаційних 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 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 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); 
довідка про розрахункові рахунки з 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 конверті 
і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, 
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (не більше 
5 календарних днів). Конкурсна документація подається в запечатаному кон-
верті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

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

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

ЗакарПаТсЬка оБЛасТЬ
IнформацIя 

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

до проведення незалежної оцінки майна
� 1. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля (поз. 1 за планом) 

площею 2,0 м2 на першому поверсі гуртожитку № 1 (літ. а). Місцезна-
ходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Митна, 27. Телефон 
(03122) 3-51-71. Балансоутримувач: ДВНЗ «Ужгородський національний 
університет». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 
укладення договору оренди.

Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування.
Орієнтовна дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 

31.12.2015.
� 2. Назва об’єкта оцінки: частина коридору (поз. 1 за планом) пло-

щею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі факультету фізичного вихован-
ня і спорту літ. а. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужго-
род, вул. І. Франка, 1. Телефон (03122) 3-51-71. Балансоутримувач: ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет». Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення вартості для укладення договору оренди.

Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування.
Орієнтовна дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 

31.12.2015.
Конкурсний відбір буде здійснюватись відповідно до Положення про 

конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом 
ФДМУ від 29.08.2011 № 1270 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції Укра-
їни 19.09.2011 за № 1096/19834 (далі – Положення).

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

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

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

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

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

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

Конкурсну документацію слід подавати за чотири робочих дні до оголо-
шеної дати проведення конкурсу до канцелярії РВ ФДМУ по Закарпатській 
області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 до 17.00.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті на кожний 
об’єкт окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На 
конверті потрібно зробити помітку «На конкурс з 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 о 10.00 через 14 днів після дати опубліку-
вання цієї інформації в газеті «відомості приватизації» в рв фдму по 
Закарпатській області за адресою: м. ужгород, вул. собранецька, 
60, каб. 303.

Телефон для довідок 61-38-83.

ЛЬвівсЬка оБЛасТЬ
інформація 

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

незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності
� 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 50 

загальною площею 9,4 м2 на першому поверсі триповерхової адмі-
ністративної будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., 
м. Миколаїв, бульв. Проектний, 1. Балансоутримувач: Головне управління 
статистики у Львівській області. Мета проведення незалежної оцінки: ви-
значення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продо-
вження договору оренди.

Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під 
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової тери-
торії. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Миколаїв, 
бульв. Проектний, 1.

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

� 2. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового при-
міщення площею 1,5 м2 на першому поверсі навчально-виробничих 
майстерень (друкарня). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, 
вул. Винниченка, 12. Балансоутримувач: Українська академія друкарства. 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 
розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.

Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під 
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової терито-
рії. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Винниченка, 12.

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

� 3. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового примі-
щення площею 1,5 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 3. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Коцюбинського, 21. Балан-
соутримувач: Українська академія друкарства. Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою 
укладення договору оренди.

Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будів-
лі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Коцюбин-
ського, 21.

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

� 4. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового примі-
щення площею 1,5 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 4. 
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Запланована дата оцінки: 31.12.2015.
� 9. Найменування об’єкта оцінки: приміщення гуртожитку для про-

живання сімей (1-й під’їзд) площею 2,0 м2 (інв. № 4775/404, реєстровий 
№ 24584661.338. ПШТД ПЮ1006). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівнен-
ська обл., м. Кузнецовськ, мкр-н Перемоги, 24. Балансоутримувач: Державне 
підприємство НАЕК «Енергоатом» ВП «Рівненська АЕС». Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної 
плати з метою продовження терміну дії договору договору оренди. 

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

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

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

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

заява про участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно до-
датка 2 до Положення); копія установчого документа претендента; копії 
кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та 
яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку 
майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено до про-
ведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені 
їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів оці-
нювачів; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого 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 штатному складі 
та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі по-
дібного майна, тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конвер-
ті і має містити пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, 
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календар-
них днях). 

конкурс відбудеться 15 січня 2016 року о 10.00 в рв фдму по рів-
ненській області за адресою: 33028, м. рівне, вул. 16 Липня, 77. 

Документи на участь у конкурсі приймаються до 17.00 11.01.2016 
(включно) за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон для до-
відок 26-79-91. 

ТерноПіЛЬсЬка оБЛасТЬ
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів
� Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення адміні-

стративної будівлі загальною площею 362,5 м2: торговий зал – 170,1 м2, 
туалет – 6,6 м2, туалет – 1,9 м2, кладова – 12,0 м2; другий рівень першого 
поверху: торговий зал –158,6 м2, сходова – 6,7 м2, сходова – 6,6 м2, що пе-
ребуває на балансі Департаменту агропромислового розвитку Тернопіль-
ської обласної державної адміністрації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
вул. Князя Острозького,14, м. Тернопіль. Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати 
з метою внесення змін до договору оренди.

Основні види продукції (послуг), що виробляються: –.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки на 30.12.2015 – 301 944,00 

грн.
Дата оцінки – 31.12.2015.
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну 

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

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

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

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

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

ності:
які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих 

відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професій-
ну оціночну діяльності в Україні», яким передбачено здійснення діяльності з 
оцінки майна за напрямом – «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціа-
лізації 1.1. «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому 
числі земельних ділянок та майнових прав на них»; які мають відповідну ква-
ліфікацію стосовно оцінки об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними 
кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в 
Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення 
Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердже-
ного наказом ФДМУ від 10.06.2013 № 796, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 13.06.2013 за № 937/23469; які мають досвід у проведенні 
оцінки майна, зокрема подібного майна; у складі яких працюють оцінювачі, 
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про 
оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного май-
на; за наявності письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено 
суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.

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

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

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

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

конкурс відбудеться о 10.00 через 14 днів після дати опублікування 
цієї інформації в газеті «відомості приватизації» в рв фдму по Терно-
пільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11.

Телефон для довідок 52-66-85.

харківсЬка оБЛасТЬ
інформація 

регіонального відділення фдму по харківській області  
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності

Об’єкт відчуження.

№ 
з/п Замовник оцінки

Найменуван-
ня об’єкта 

оцінки

Місцезна-
ходження 
(індекс, 
адреса)

Дата оцінки Мета проведен-
ня оцінки

Термін ви-
конання робіт, 
календарних 

днів
1 Чугуївська ОДПІ 

ГУДФС у Харків-
ській області, тел. 
(05746) 2-22-42, 
факс 2-45-23

Автомобіль 
SUZUKI Swift, 
рік випуску 
–2003

63503, 
м. Чугуїв, 
вул. Щор-
са, 1а

На дату 
укладення 
договору

Визначення вар-
тості об’єкта для 
відчуження шля-
хом продажу

5

Об’єкти оренди.

№ 
з/п

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

код за ЄДРПОУ, контактний телефон)

Дата 
оцінки

Мета проведення 
оцінки

1 Нежитлове приміщення 5-го поверху площею 12,6 м2 та частина 
покрівлі площею 18,0 м2 5-поверхової будівлі пожежного депо 
(інв. № 10310008, літ. А-5),загальною площею 30,6 м2 за адресою: 
м. Харків, вул Зернова, 4а, що перебувають на балансі Головно-
го територіального управління МНС України у Харківській області, 
37998975

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

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Личаківська, 3. Балансоу-
тримувач: Українська академія друкарства. Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою 
укладення договору оренди.

Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під 
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової терито-
рії. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Личаківська, 3.

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

� 5. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового примі-
щення площею 1,5 м2 на першому поверсі гуртожитку № 3. Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Під Голоском, 20. Балансоутриму-
вач: Українська академія друкарства. Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укла-
дення договору оренди.

Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під 
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової терито-
рії. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Під Голоском, 20.

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

� 6. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового примі-
щення площею 1,5 м2 на першому поверсі гуртожитку № 1. Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Під Голоском, 23. Балансоутриму-
вач: Українська академія друкарства. Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укла-
дення договору оренди.

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

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

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

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

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

підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та 
свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими 
відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 10.06.2013 № 796; 
досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема 
подібного майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання 
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, та їх особис-
того досвіду у проведенні оцінки подібного майна; письмової згоди оці-
нювачів, яких буде залучено суб’єктом оціночної діяльності до виконання 
робіт з оцінки майна.

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

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

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

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

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

рівненсЬка оБЛасТЬ
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
� 1. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення першого по-

верху врП площею 171,8 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, 
вул. Курчатова, 11. Балансоутримувач: ДП «Українська геологічна компанія». 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для роз-
рахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 

Запланована дата оцінки: 31.12.2015.
� 2. Найменування об'єкта оцінки: магазин площею 85,1 м2. Місцез-

находження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Федорів-
ка, вул. Лісова, 15. Балансоутримувач: Державне підприємство «Клесівське 
лісове господарство». Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення до-
говору оренди. 

Запланована дата оцінки: 31.12.2015.
� 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення прохід-

ної площею 30,3 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., 
Рівненський р-н, с. Городище, вул. Рівненська. Балансоутримувач: Горо-
дищенська виправна колонія управління Державної Пенітенціарної служби 
України в Рівненській області (№ 96). Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою про-
довження терміну дії договору оренди. 

Запланована дата оцінки: 31.12.2015.
�  4. Найменування об’єкта оцінки: побутовий корпус бази водо-

відливу на будівельній базі площею 263,8 м2 (інв. № 112, реєстровий 
№ 24584661.330.ПШТД ПЮ729). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівнен-
ська обл., м. Кузнецовськ, Будівельна база № 1 та № 2 промислової зони 
№ 52. Балансоутримувач: Державне підприємство НАЕК «Енергоатом» ВП 
«Рівненська АЕС». Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринко-
вої вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну 
дії договору договору оренди. 

Запланована дата оцінки: 31.12.2015.
� 5. Найменування об’єкта оцінки: зварювальний пост бази водо-

відливу на будівельній базі площею 97,4 м2 (інв. № 112/1, реєстровий 
№ 24584661.330. ПШТ ДПЮ730). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівнен-
ська обл., м. Кузнецовськ, Будівельна база № 1 та № 2 промислової зони 
№ 52. Балансоутримувач: Державне підприємство НАЕК «Енергоатом» ВП 
«Рівненська АЕС». Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринко-
вої вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну 
дії договору договору оренди. 

Запланована дата оцінки: 31.12.2015.
� 6. Найменування об’єкта оцінки: ремонтні бокси бази водовід-

ливу на будівельній базі площею 195,4 м2 (інв. № 112/2, реєстровий 
№ 24584661.330.ПШТДПЮ 731). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівнен-
ська обл., м. Кузнецовськ, Будівельна база № 1 та № 2 промислової зони 
№ 52. Балансоутримувач: Державне підприємство НАЕК «Енергоатом» ВП 
«Рівненська АЕС». Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринко-
вої вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну 
дії договору договору оренди. 

Запланована дата оцінки: 31.12.2015.
� 7. Найменування об’єкта оцінки: майданчик бетонний бази водо-

відливу на будівельній базі площею 827,0 м2 (інв. № 112/3, реєстровий 
№ 24584661.330.ПШТД ПЮ732). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівнен-
ська обл., м. Кузнецовськ, Будівельна база № 1 та № 2 промислової зони 
№ 52. Балансоутримувач: Державне підприємство НАЕК «Енергоатом» ВП 
«Рівненська АЕС». Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринко-
вої вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну 
дії договору договору оренди. 

Запланована дата оцінки: 31.12.2015.
� 8. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщен-

ня першого поверху будівлі площею 1,0 м2. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Рівненська обл., Дебенський р-н, с. Мирогоща, вул. Студентська, 1. 
Балансоутримувач: Мирогощанський аграрний коледж. Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної 
плати з метою продовження терміну дії договору оренди. 

Продовження таблиці

№ 
з/п

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

код за ЄДРПОУ, контактний телефон)

Дата 
оцінки

Мета проведення 
оцінки

2 Частина покрівлі 9-поверхової житлової будівлі загальною площею 
9,3 м2 за адресою: м. Харків, вул. Дмитра Клапцова, 2, що пере-
буває на балансі Харківського регіонального інституту державного 
управління Національної академії державного управління при Пре-
зидентові України, 23322597, тел. (057)732-32-66

На дату 
під-

писаня 
наказу

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

3 Частина покрівлі 5-поверхового учбово-лабораторного корпусу 
загальною площею 3,0 м2 за адресою: м. Харків, просп. Леніна, 4, 
що перебуває на балансі Харківського національного медичного 
університету, 01896866, тел. (057) 707-73-80

На дату 
підпи-
сання 
наказу

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

4 Нежитлове приміщення технічного поверху та ділянка на даху 
6-поверхової адміністративно-виробничої будівлі корпусу № 12 (інв. 
№ 99101) площею 10,52 м2 за адресою: м. Харків, вул. Григорія Ру-
дика, 8, що перебуває на балансі Державного науково-виробничого 
підприємтва «Об’єднання Комунар», 14308730

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

5 Нежитлове приміщення відкрита площадка (інв. № 067) одноповер-
хове нежитлове приміщення поста охорони (інв. № 116) площею 
1 214,8 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цементна, 3, що перебуває 
на балансі ДП МОУ «Харківська контора матеріально-технічного за-
безпечення», 08162096

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

6 Нежитловий одноповерховий будинок пташника селекційного 
(літ. А-1) площею 729,3 м2 за адресою: Харківська обл., Дергачів-
ський р-н, Мала Данилівка, ХДЗВА, що перебуває на балансі Харків-
ської державної зооветеринарної академії, 00493758

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

7 Нежитлове приміщення – кімн. 9 на 2-му поверсі 4-поверхової 
будівлі навчального корпусу ( літ. А-4) площею 40,1 м2 за адресою: 
м. Харків, просп. Леніна, 20, що перебуває на балансі Хаківського 
національного університету ім. В. Н. Каразіна, 2071205

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

8 Нежитлові приміщення – кімн. 45, 46, 47, 1/2 48 на першому по-
версі 11-поверхового будинку інженерно-лабораторного корпусу 
(інв. № 82166, літ. А-11) площею 34,7 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Червоношкільна набережна, 2, що перебувають на балансі ДПВ 
НДІ Укренергомережпроект, 00114092

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

9 Нежитлове приміщення на першому поверсі 5-поверхового будинку 
учбового корпусу (інв. № 103100001, літ. А-5) площею 14,6 м2 за 
адресою: м. Харків, просп. 50-річчя ВЛКСМ, 65г, що перебуває на 
балансі Харківського національного технічного університету сіль-
ського господарства ім. Петра Василенка, 00493741

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

10 Нежитлове приміщення на першому поверсі 4-поверхового будинку 
учбового корпусу ( інв. № 103289630, А-4, пам’ятка архітектури) 
площею 52,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Енгельса, 19, що пере-
буває на балансі Харківського національного технічного університету 
сільського господарства ім. Петра Василенка, 00493741

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

11 Нежитлове приміщення на першому поверсі 3-поверхового будинку 
учбового корпусу ( інв. № 103289637, літ. А-3, пам’ятка архітектури) 
площею 128,0 м2 за адресою: м. Харків, вул Артема, 44, що пере-
буває на балансі Харківського національного технічного університету 
сільського господарства ім. Петра Василенка, 00493741

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

12 Частина нежитлового приміщення сходової клітки на другому повер-
сі чотириповерхового учбового корпусу № 1 (інв. № 0001030009, 
літ. «А-4», реєстровий номер 01116472.4.ПВПСЦЧ 019) загальною 
площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, майдан Фейєрбаха, 8, що 
перебуває на балансі Української державної академії залізничного 
транспорту, 01116472, тел. 732-28-75

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

13 Частина нежитлового приміщення на першому поверсі чотири-
поверхового учбового корпусу № 1 (інв. № 0001030009, літ. «А-4», 
реєстровий номер 01116472.4.ПВПСЦЧ 019) загальною площею 
2,0 м2 за адресою: м. Харків, майдан Фейєрбаха, 8, що перебуває 
на балансі Української державної академії залізничного транспорту, 
01116472, тел. 732-28-75

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

14 Частина покрівлі чотириповерхової будівлі лабораторного корпусу 
№ 2 ( літ. А) загальною площею 42,7 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Астрономічна, 33, що перебуває на балансі Державного підпри-
ємства «Державний науковий центр лікарських засобів і медичної 
продукції», 00482329, тел. 720-63-01

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

15 Нежитлове приміщення – частина кімн. 1-5 на першому поверсі 
чотириповерхового адміністративного будинку (інв. № 64032, 
літ. «А-4») загальною площею 10,35 м2 за адресою: м. Харків, 
просп. Московський, 151, що перебуває на балансі Державного 
підприємства «Український державний інститут по проектуванню за-
водів важкого машинобудування», 00212630, тел. 758-99-31

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

16 Частина нежитлового приміщення на першому поверсі одноповер-
хової будівлі складу металу № 2 (інв. № 64032, літ. «Г-1») загальною 
площею 24,5 м2 за адресою: м. Харків, просп. Московський, 151, 
що перебуває на балансі Державного підприємства «Український 
державний інститут по проектуванню заводів важкого машинобуду-
вання», 00212630, тел. 758-99-31

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

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

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за 
встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір 
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 
№ 1270); копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних 
документів оцінювачів, копії посвідчень про підвищення кваліфікації оціню-
вачів за напрямами, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до 
проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оці-
нювачів, 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, виданого 
претенденту ФДМУ; інформація про претендента (документ, який містить 
відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та осо-
бистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та 
додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі поді-
бного майна, тощо); опис підтвердних документів; один конверт.

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

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

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

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

конкурс відбудеться об 11. 00 через 14 днів після опублікування 
цієї інформації у рв фдму по харківській області за адресою: 61024, 
м. харків, вул. гуданова,18, 4-й поверх, кімн. 405.

Тел. для довідок (057) 705-18-57.
Документи на участь у конкурсі подаються до відділу службового діловод-

ства РВ ФДМУ по Харківській області за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гу-
данова, 18, 3-й поверх, кімн. 308 за чотири робочих дні до оголошеної дати 
проведення конкурсу (включно). 

хмеЛЬницЬка оБЛасТЬ
інформація 

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

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

об’єкта оренди для укладення договору оренди.
� 1. Назва об’єкта оцінки: приміщення загальною площею 37,0 м2 у 

навчальному корпусі. Балансоутримувач – ДВНЗ «Кам’янець-Подільський 
індустріальний коледж». Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., 
м. Кам’янець-Подільський, вул. Суворова, 17. Запланована дата оцінки – 
31.12.2015. Організаційно-правова форма – державна власність.

� 2. Назва об’єкта оцінки: приміщення загальною площею 56,9 м2 (у 
т. ч. площа загального користування – 18,3 м2) на другому поверсі ад-
мінбудівлі. Балансоутримувач: РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Місцез-
находження об’єкта: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75. Запланована дата 
оцінки – 31.12.2015. Організаційно-правова форма – державна власність.

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

�  3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення гаража площею 
57,7 м2. Балансоутримувач: Шепетівське міжрайонне управління водного 
господарства. Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., Шепетівський 
р-н, смт Гриців, вул. Суворова, 3. Запланована дата оцінки – 31.12.2015. 
Організаційно-правова форма – державна власність.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документа-
цію у запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться 
у конверті. До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 2 до По-
ложення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого  
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наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270); копія установчого документа претенден-
та; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі 
та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку май-
на; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до 
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені 
їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів оціню-
вачів; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту 
Фондом державного майна України; інформація про претендента, в якій зазна-
чаються досвід роботи, кваліфікація та особистий досвід роботи оцінювачів, які 
працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної 
оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо.

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

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

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

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

ЧеркасЬка оБЛасТЬ
інформація 

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

які будуть залучені до проведення  
незалежної оцінки об’єктів оренди

1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 
для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди дер-
жавного майна.

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Площа, 

м2 Адреса об’єкта оцінки Балансоутримувач Дата 
оцінки

1 Частина нежитлового 
приміщення № 2 гара-
жа, літ. Б

16,2 Черкаська обл., смт Ли-
сянка, пл. Миру, 33

Управління Державної 
казначейської служби 
України у Лисянському 
районі Черкаської  
області

31.12.15

2 Частина адміністратив-
ного приміщення

125,0 Черкаська обл., м. Кор-
сунь-Шевченків ський, 
вул. Шевченка, 35

ЧД УДППЗ «Укрпошта» 31.12.15

3 Частина приміщення 
тамбуру чотириповер-
хової будівлі центру 
поштового зв’язку

2,0 Черкаська обл., м. Сміла, 
вул. Леніна, 35

ЧД УДППЗ «Укрпошта» 31.12.15

4 Нежитлове приміщен-
ня першого поверху 
чотириповерхової ад-
міністративної будівлі

30,5 м.Черкаси, бульв. Шев-
ченка, 205

ДП «Черкаський держав-
ний науково-дослідний 
інститут техніко-еконо-
мічної інформації  
в хімічній промисло-
вості»

31.12.15

5 Приміщення кафе у па-
вільйоні біля приплаву 
«Тарасова Гора»

116,6 Черкаська обл., м. Канів, 
вул. Шевченка, 89

Шевченківський націо-
нальний заповідник

31.12.15

6 Частина нежитлових 
приміщень одноповер-
хової будівлі

35,0 Черкаська обл., Христинів-
ський р-н, с. Велика Се-
вастянівка, вул. Леніна, 3

ЧД УДППЗ «Укрпошта» 30.11.15

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

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Площа, 

м2 Адреса об’єкта оцінки Балансоутримувач Дата 
оцінки

1 Нежитлова будівля магази-
ну № 23 (літ. А-1, А-1, а,а)

285,5 м. Черкаси, вул. Ільї-
на, 222

ЧФ Концерну «Військторг-
сервіс»

31.12.15

2 Одноповерхова будівля 
гаража на три бокси

324,3 м. Черкаси, вул. Бай-
ди Вишневецько-
го, 145

ДП «Черкаське будіве льно-
монтажне управління»

31.12.15

3 Нежитлове приміщення бу-
дівлі контори (літ. А-1);
частини нежитлової будівлі 
магазину № 9 (літ. Б-1)

142,1;

88,6

Черкаська обл., 
м. Золотоноша, 
вул. Шевченка, 137

ЧФ Концерну «Військторг-
сервіс»

31.12.15

3. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 
майна об’єкта малої приватизації державної власності групи А.

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Адреса об’єкта 

оцінки
Спосіб  

приватизації
Дата 

оцінки
1 Будівлі та споруди колишнього АКАБ «Україна», 

у складі: основна будівля, А-3; насосна станція, 
Б; гараж, В; котельня, Г; вбиральня, Д; гараж, Е; 
огорожа, 1; каналізаційні колодязі 2-8

19715, Черкаська 
обл., Золотоніський 
р-н, с. Гельмязів, 
вул. Леніна, 6

Аукціон 30.11.15

Вимоги до претендентів на участь у конкурсі: відповідно до Положення 
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом 
ФДМУ від 29.08.2011 № 1270, документація подається претендентом в за-
печатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в кон-
верті. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності». До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за 
встановленою формою (додаток 2 до Положення); копія установчого до-
кумента претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які 
працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки 
та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земель-
ної ділянки); письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено 
претендентом до проведення робіт з оцінки майна (експертної грошової 
оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну 
грошову оцінку земельної ділянки), завірені їхніми особистими підписа-
ми, а також копії кваліфікаційних документів оцінювачів; копія сертифіката 
суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного 
майна України; інформація про претендента (документ, який містить відо-
мості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого 
досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додат-
ково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у т. ч. подібного майна,  
тощо). 

Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному кон-
верті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції ви-
трат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (у 
календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення 
конкурсу.

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

Останній день подання заяв – 4 січня 2016 року.
конкурс відбудеться 12 січня 2016 року о 10.00 в рв фдму по 

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

ЧернівецЬка оБЛасТЬ
інформація 

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

які будуть залучені до проведення  
незалежної оцінки майна

� Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (1-6) площею 45,2 м2 
першого поверху будівлі учбового корпусу (літ. а). Місцезнаходження 
об’єкта: м. Чернівці, вул. В. Аксеніна, 7. 

Балансоутримувач: ДВНЗ «Чернівецький політехнічний колледж», тел.
(0372) 3-23-05.

Мета проведення незалежної оцінки: передача в оренду.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (осно-

вних засобів): 1 од. (вбудоване приміщення (1-6) площею 45,2 м2 першого 
поверху будівлі учбового корпусу (літ. А).

Балансова залишкова вартість основних засобів: 0,00 грн станом на 
30.11.2015.

Розмір земельної ділянки: 0,0358 га, розмір земельної ділянки під 
об’єктом оренди пропорційний площі будівлі. Місце розташування земель-
ної ділянки: м. Чернівці, вул. В. Аксеніна, 7. Цільове призначення земельної 
ділянки: для обслуговування будівель технікуму. Правовий режим земельної 
ділянки: право постійного користування (державний акт на право постійного 
користування землею серія ЯЯ № 350058 від 31.03.2005). Нормативна гро-
шова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. 

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

оцінки – 30.11.2015.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися від-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

конкурс відбудеться 12 січня 2016 р. о 10.00 у рв фдму по Черні-
вецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Л. кобилиці, 21а. 

Телефон для довідок (0372) 55-44-84.

м. київ
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації
Мета проведення незалежної оцінки – для здійснення приватиза-

ції шляхом продажу на аукціоні. Замовником звіту виступає РВ ФДМУ по 
м. Києву.

� Об’єкт оцінки: нежилі приміщення загальною площею 43,3 м2 за 
адресою: м. Київ, вул. Голосіївська, 8, літ. А, що перебувають на балансі Ко-
мунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового 
фонду Голосіївського району м. Києва»

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): без земель-
ної ділянки.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Орієнтовна дата оцінки: 31.12.2015.
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по м. Києву конкурсну 

документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних до-
кументів. До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі (за встановленою формою); копія установчо-
го документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які 
працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки 
та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде 
додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та 
підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; 
копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фон-
дом державного майна України; інформація про претендента (документ, який 
містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та 
особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі 
та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі по-
дібного 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, якщо він 
не визначений в інформації про проведення конкурсу.

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

Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті 
з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті по-
трібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності, 
який відбудеться 21 січня 2016 р.».

конкурс відбудеться 21 січня 2016 р. о 15.00 у рв фдму по м. ки-
єву за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок  
281-00-32.

Документи приймаються до 12.30 18 січня 2016 р. за адресою: м. Київ, 
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок 281-00-32.

інформація 
рв фдму по м. києву про оголошення конкурсу  

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

об’єкта незавершеного будівництва 
Мета проведення незалежної оцінки – для визначення збитків, що при-

звели до завдання майнової шкоди державі під час володіння об’єктом. 
Замовником звіту виступає РВ ФДМУ по м. Києву.
� Об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – енергоцех 

за адресою: м. Київ, вул. Виборзька, у складі: 6-поверхова прибудова 
адміністративно-побутового призначення розмірами в плані 18 х 78 м і ви-
сотою поверхів 3,3 м (перший поверх – 4,35 м); 3-поверхова виробнича 
частина з розмірами в плані 18 х 78 м і висотою поверхів 6 м (1-й та 2-й по-
верхи) і 7,2 м – 3-й поверх. 

Крім корпусу енергоцеху, до складу будівництва об’єкта входять: під-
пірна стіна об’єкта, розташована на ділянці будівництва паралельно вул. 
Виборзькій у м. Києві; внутрішньомайданчикові мережі.

Період будівництва 1989 – 1994 рр.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: ділянка входить до загальної території 

КП «НТЦ АСО» і огороджена зі сторони вул. Виборзької.
Вартість об’єкта під час приватизації у 2000 р. – 514 000,00 грн з  

ПДВ.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): без земельної ді-

лянки.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Орієнтовна дата оцінки: 31.01.2016.
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по м. Києву конкурсну 

документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних до-
кументів. До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі (за встановленою формою); копія установчо-
го документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які 
працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки 
та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде 
додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та 
підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; 
копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фон-
дом державного майна України; інформація про претендента (документ, який 
містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та 
особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі 
та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі по-
дібного 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, якщо він 
не визначений в інформації про проведення конкурсу.

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

Конкурсна документація претендента подається у запечатаному кон-
верті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті  

потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяль-
ності, який відбудеться 21 січня 2016 р.».

конкурс відбудеться 21 січня 2016 р. о 15.30 у рв фдму по м. ки-
єву за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок  
281-00-32.

Документи приймаються до 12.30 18 січня 2016 р. за адресою: м. Київ, 
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок 281-00-32.

інформація 
рв фдму по м. києву про оголошення конкурсу з відбору  

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

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

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Площа, 
м2

Адреса об’єкта 
оцінки Балансоутримувач Орієнтовна 

дата оцінки
1 Нежитлове при-

міщення
481,9 м. Київ, вул. Кази-

мира Малевича, 84
Український державний науково-
дослідний інститут нанотехноло-
гій та ресурсозбереження

31.12.15

2 Нежитлове при-
міщення

213,0 м. Київ, 
вул. Солом’янська, 
1

ДП «Укрводсервіс» 31.12.15

3 Частина нежитло-
вого приміщення

2,0 м. Київ, вул. Літ-
ня, 25

Київський технікум електронних 
приладів 

31.12.15

4 Нежитлове при-
міщення

191,8 м. Київ, вул. Е. По-
тьє, 8а

ДП НДІ «Оріон» 31.12.15

5 Частина нежитло-
вого приміщення

1,0 м. Київ, вул. Велика 
Васильківська, 73

Київський національний лінгвіс-
тичний університет

31.12.15

6 Споруда 48,2 м. Київ, вул. Кікві-
дзе, 8/9, літ. Б

Казенне підприємство «Кіров-
геологія»

31.12.15

7 Частина нежитло-
вого приміщення

9,0 м. Київ, вул. Ломо-
носова, 33/43

ДУ «Національний інститут раку» 31.12.15

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

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Площа, 
м2

Адреса об’єкта 
оцінки Балансоутримувач Дата 

оцінки
1 Нежитлове при-

міщення
1,0 м. Київ, просп. Пе-

ремоги, 37
НТУУ «Київський політехнічний 
інститут»

30.09.15

2 Нежитлове при-
міщення

9,0 м. Київ, вул. Лейп-
цизька, 16

Київський національний університет 
технологій та дизайну

31.12.15

3 Нежитлове при-
міщення

652,96 м. Київ, вул. Народ-
ного Ополчення, 5а

ДП «Центральний проектний ін-
ститут»

31.12.15

4 Нежитлове при-
міщення

27,5 м. Київ, вул. Політех-
нічна, 35

НТУУ «Київський політехнічний 
інститут»

31.01.16

5 Нежитлове при-
міщення

15,3 м. Київ, просп. Пе-
ремоги, 57 

ДП «Державний автотранспорт-
ний науково-дослідний і проектний 
інститут»

31.12.15

6 Частина нежитло-
вого приміщення

5,0 м. Київ, вул. Пиро-
гова, 9

Національний педагогічний універси-
тет ім. М. П. Драгоманова

31.01.16

7 Нежитлове при-
міщення

25,0 м. Київ, пров. При-
ладний, 2а

ДП Об’єднана компанія «Укрвуглере-
структуризація»

31.01.16

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

заява про участь у конкурсі (за встановленою формою); копія установчо-
го документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які 
працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки 
та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде 
додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та 
підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; 
копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фон-
дом державного майна України; інформація про претендента (документ, який 
містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та 
особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі 
та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі по-
дібного 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, якщо він 
не визначений в інформації про проведення конкурсу. 

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

з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті по-
трібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
який відбудеться 22 січня 2016 р.».

конкурс відбудеться 22 січня 2016 р. об 11.00 в рв фдму по 
м. києву за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 
281-00-32.

Документи приймаються до 12.30 18 січня 2016 р. за адресою: м. Київ, 
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок 281-00-32.

ПіДСУМКИ

За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
проведеного 14.12.2015, переможцями конкурсу визнано:

суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Експертно-консалтинговий союз» 
щодо визначення ринкової вартості державного пакета акцій публічного 
акціонерного товариства «Азовмаш» у кількості 612 153 331 шт., що ста-
новить 50,0000012 % статутного капіталу товариства, з метою його при-
ватизації шляхом продажу за грошові кошти;

суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Експертно-консалтинговий 
союз» щодо визначення ринкової вартості державної частки у статутно-
му капіталі спільного українсько-швейцарського підприємства у формі 
товариства з обмеженою відповідальністю «Тема», що становить 40,0 % 
статутного капіталу товариства, з метою її приватизації шляхом продажу 
за грошові кошти.

За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
проведеного 16.12.2015, переможцями конкурсу визнано:

суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Консалтингова компанія «Увекон» 
щодо визначення вартості єдиного майнового комплексу Мигіївської гід-
роелектростанції, з метою його приватизації за конкурсом з відкритістю 
пропонування ціни за принципом аукціону;

суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Консалтингова компанія «Увекон» 
щодо визначення вартості єдиного майнового комплексу Костянтинівської 
гідроелектростанції, з метою його приватизації за конкурсом з відкритістю 
пропонування ціни за принципом аукціону;

суб’єкта оціночної діяльності – ДП «Державний інститут судових 
економіко-правових та технічних експертних досліджень» щодо визначен-
ня ринкової вартості нежитлового приміщення площею 1,5 м2, розташо-
ваного на першому поверсі будівлі за адресою: м. Київ, пров. Музейний, 
12, що обліковується на балансі Управління адміністративних будинків 
Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів 
України, з метою передачі в оренду.

фДму повіДомляє

регіональне відділення фонду державного  
майна україни по кіровоградській області 

огоЛоШує конкурс 

на заміщення вакантної посади головного спеціаліста  
з питань внутрішньої безпеки та запобігання корупції

Вимоги до кандидатів: вища освіта відповідного професійного 
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліс-
та; стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного 
спеціаліста не менш як 1 рік, або стаж роботи за фахом в iнших сфе-
рах економіки не менш як 3 роки; вільне володіння державною мовою; 
вміння працювати на комп’ютері.

Для участі в конкурсі подаються: заява про участь у конкурсі; за-
повнена особова картка (форма П-2ДС) з відповідними додатками; 
дві фотокартки розміром 4 х 6 см; копії документів про освіту; копія 
паспорта; декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру за 2015 рік; копія військового квитка (для 
військовозобов’язаних).

Заяви для участі в конкурсі приймаються протягом 30 кален-
дарних днів з дня опублікування оголошення.

Особливі умови: після проходження конкурсу переможцю необхід-
но пройти відповідну співбесіду у Фонді державного майна України.

За додатковою інформацією звертатися за адресою: м. Кі-
ровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 803, довідки за телефоном (0522)  
33-24-00.

Продовження рубрики на стор. 8
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ОгОЛОШеННЯ ПРО НАМіР ПеРеДАТИ ДеРЖАВНе МАЙНО В ОРеНДУ

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

о р е н Д а

вінницЬка оБЛасТЬ
огоЛоШення  

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна пло-
ща, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти  
і науки України

05471922, Чернятинський коледж Вінницького національного 
аграрного університету, 23124, Вінницька обл., Жмеринський р-н, 
с. Чернятин, вул. Першотравнева, 28, тел./факс 3-24-25

Нерухоме майно – нежитлові вбудовані при-
міщення у цокольному поверсі гуртожитку 
(літ. А)

00497236.12.БЕШСНП5870 23124, Вінницька обл., Жмерин-
ський р-н, с. Чернятин, вул. Пер-
шотравнева, 27

43,6 43 687,00 2 роки 364 дні Здійснення торгівлі продовольчими товарами

2 Державна служба 
статистики України

02359395, Головне управління статистики у Вінницькій області, 
21100, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 15, тел. (0432) 52-57-70

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

– Вінницька обл., Погребищенський 
р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмель-
ницького, 73

20,0 53 039,00 2 роки Здійснення торгівлі продовольчими товарами 
– 14,0 м2, провадження діяльності у сфері 
бухгалтерського обліку – 6,0 м2

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

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 Турійська районна держав-
на адміністрація Волин-
ської області

04051491, Турійська районна державна адміністрація Волинської області, 
44801, Волинська обл., Турійський р-н, смт Турійськ, мкр-н Центральний, 
5, тел. (03363) 2-13-78

Група інвентарних об’єктів: сховище у тому числі котельня 
з димовою трубою (літ. Б-1) загальною площею 1 211,3 м2; 
насосна станція (літ. Х-1) загальною площею 7,9 м2; спо-
руда (літ. Л-1) загальною площею 348,0 м2; командний пункт 
(літ. Ч-1) загальною площею 303,4 м2 

– 44804,Волинська обл., Ту-
рійський р-, с. Городилець, 
вул. Військова, 7

1 870,6 580 821,00 2 роки 364 дні Розміщення гро-
мадської організації 
Молодіжний фонд 
«Наше майбутнє»

2 Міністерство інфраструкту-
ри України 

20134234, Волинська дирекція Українського державного підприємства по-
штового зв’язку «Укрпошта», 43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кривий 
Вал, 19, тел. (0332) 72-23-12

Частина гаража «Б-1» 21560045.3.00.АААЖЕЛ541 45400, Волинська обл., м. Ново-
волинськ, вул. Піонерська, 6

28,8 21 686,00 1 рік Розміщення авто-
транспорта

3 Державна служба статис-
тики України 

02359662, Головне управління статистики у Волинській області, 43025, 
м. Луцьк, вул. Шопена, 12, тел. (0332) 78-56-70

Частина адміністративної будівлі 02359662.1.АААДЕЕ775 45200, Волинська обл., м. Ківер-
ці, вул. Незалежності, 18

13,8 35 901,00 2 роки 364 дні Розміщення офіса

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 пло-
ща, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство охорони 
здоров’я України 

02010681, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпропе-
тровськ, вул. Дзержинського, 9, тел.: (056) 713-52-57, 370-07-94

Нежитлове вбудоване 
приміщення 

ЄРОДВ02010681.2.ААААКЛ978 м. Дніпропетровськ, вул. 
Набережна Перемоги, 44б

361,0 897 035,00 2 роки 11 місяців Розміщення майстерні, що здійснює технічне  
обслуговування та ремонт автомобілів 

2 Міністерство освіти  
і науки України 

9097120, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпропе-
тровській області, м. Дніпропетровськ, просп. Пушкіна, 36, тел. (056) 31-25-85

Нежитлові вбудовані при-
міщення

19097120.1.ЕХЧЧВФ001 м. Кивий Ріг, вул. Би-
кова, 12

80,25; 
250,0 

601 225,00 2 роки 364 дні Розміщення суб'єкта господарювання, який надає по-
слуги з перевезення та доставки поштових відправ-
лень, інше використання державного майна

3 Міністерство освіти  
і науки України 

02070766, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ, просп. 
Гагаріна, 4

Частина нежитлового вбу-
дованого приміщення

Інформація відсутня м. Дніпропетровськ, 
просп. Гагаріна, 6

2,0 22 500,00 2 роки 11 місяців Розміщення банкомата

4 Міністерство освіти  
і науки України 

02070766, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ, просп. 
Гагаріна, 4

Частини нежитлового вбу-
дованого приміщення

02070766.2.РМБЧЧФ020 
02070766.2.РМБЧЧФ022 

м. Дніпропетровськ, 
вул. Куйбишева, 1

2,0;
2,0

41 047,00 2 роки 11 місяців Розміщення торговельних автоматів питної води

5 Державна пенітенціарна 
служба України

08562944, Державне підприємство «Дослідно-експериментальне підприємство 
Управління державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровської області», 
Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Колеусівська, 41, тел. 52-13-58

Нежитлові приміщення Інформація відсутня Дніпропетровська обл., 
м. Дніпродзержинськ, 
вул. Колеусівська, 41

5 339,1 5 920 923,00 2 роки 11 місяців Інше використань нерухомого майна (виробництво 
без права торгівлі)

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 дніпропетровській 
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».

ЗаПоріЗЬка оБЛасТЬ
огоЛоШення  

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

№  
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можливий 
строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти і 
науки України

05402565, Запорізький гідроенергетичний коледж Запорізької держав-
ної інженерної академії, 69091, м. Запоріжжя, вул. Мінська, 10, тел.
(061) 224-88-05

Нежитлові приміщення № 1, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 21 
першого поверху будівлі

05402565.2.ТМЯВЖЮ023 м. Запоріжжя, 
вул. Мінська, 10

268,5 701 210,00 2 роки 364 дні Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів 
підакцизної групи, у навчальному закладі

2 Міністерство освіти і 
науки України

02549227, ДНЗ Запорізький правобережний професійний ліцей, 
69015, м. Запоріжжя, вул. Вишневського, 2, тел. (061) 79-11-49

Нежитлові приміщення № 31-а, 32, 33 першого 
поверху двоповерхової будівлі літ. А-2, Б-2

02549227.1.ИФБМУС002 м. Запоріжжя, 
вул. Вишневського, 2

21,34 50 385,00 2 роки 364 дні Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів 
підакцизної групи, у навчальному закладі

3 Міністерство освіти і 
науки України

02070849, Запорізький національний технічний університет, 69063, 
м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, тел. (061) 764-54-60

Частина коридору № 153 першого поверху голов-
ного навчального корпусу літ. А-3-4, А3-2, А4, А5

02070849.2.АААККД923 м. Запоріжжя, 
вул. Жуковського, 64

2,0 6 752,00 2 роки 364 дні Розміщення торговельного об’єкта з продажу продо-
вольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

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

івано-франківсЬка оБЛасТЬ
огоЛоШення  

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

№  
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства України

2497677, Івано-Франківська філія державного підприємства Українського державного науково-
дослідного інституту проектування міст «Діпромісто» ім. Ю. Білоконя, тел. (03422) 2-40-49 

Приміщення 
адмінбудівлі

02497720.4.АААДДЛ218 Івано-Франківська обл., м. Івано-
Франківськ, вул. І. Франка, 4

18,07 163 146,00 
станом на 31.10.2015

1 рік Розміщення офіса

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 76019, м. івано-франківськ, вул. василіянок, 48, рв фдму по івано-франківській 
області, відділ оренди, тел./факс (0342) 55-25-97. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право оренди об’єкта відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України 
«Про оренду державного та комунального майна».

київсЬка оБЛасТЬ
огоЛоШення  

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

№  
з/п

Назва органу  
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична 

адреса, контактний телефон)

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Державна служба 
України з надзвичай-
них ситуацій

5-й ДПРЗ ГУ ДСНС України у Київській 
області

Частина даху загальною площею 6,0 м2 (у тому числі 2,0 м2 для розміщення 
антенно-фідерних пристроїв та 4,0 м2 для розміщення телекомунікаційного 
обладнання) нежитлової будівлі пожежного депо

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

2,0
239 448,00 2 роки 11 місяців

Розміщення антенно-фідерних пристроїв

4,0 Розміщення телекомунікаційного обладнання

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

ЛЬвівсЬка оБЛасТЬ
огоЛоШення  

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

№  
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

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

03329054, ДП «Львівський державний інститут проектування комунального бу-
дівництва «Львівдіпрокомунбуд», 79005, м. Львів, вул. Академіка Богомольця, 
9, тел. (032) 275-12-54

Вбудоване нежитлове приміщення 
№ 24 на першому поверсі адміні-
стративної будівлі 

03329054.2.ХВЮЯШЖ342 м. Львів, вул. Акаде-
міка Богомольця, 9

33,8 387 400,00 
станом на 31.07.2015

2 роки 11 місяців Розміщення офіса

2 Міністерство інфраструктури України 33073442, ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького», 
79000, м. Львів, вул. Любінська, 168, тел. (032) 229-82-16 

Частина нежитлового приміщенняна 
першому поверсі будівлі літ.«Б-3» 

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

4,0 88 918,00 
станом на 31.10.2015

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

3 Міністерство аграрної політики та 
продовольства України

34387378, Екологічний коледж Львівського національного аграрного універси-
тету, м. Львів, вул. Замарстинівська, 167, тел.: (032) 242-26-41, 242-26-53 

Нежитлове приміщення на другому 
поверсі двоповерхової будівлі

Інформація відсутня м. Львів, вул. За-
марстинівська, 167

14,6 148 714,00  
станом на 31.10.2015

2 роки 364 дні Розміщення громадської організації на площі, що 
не використовується для провадження підприєм-
ницької діяльності і становить не більше як 50 м2 

проДаж пакетів акцій на віДкритому грошовому регіональному аукціоні

управління з питань біржової діяльності та конкурсного продажу, т. 200-32-80

інформація 
про результати продажу акцій акціонерних товариств на відкритих грошових регіональних аукціонах 16.12.2015

№  
з/п Назва ВАТ Покупець Організатор аукціону Дата продажу Кількість придбаних акцій, шт. Загальна вартість придбаних акцій, грн

1 5748890, ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД РАДІАЛЬНО-СВЕРДЛИЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ» – РВ ФДМУ по Одеській області 16.12.2015 0 00,00

ð
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Продовження таблиці

№  
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

4 Міністерство інфраструктури України 22336769, Львівська дирекція Українського державного підприємства поштово-
го зв'язку «Укрпошта», 79000, м. Львів, вул. Словацького, 1, тел. 276-48-26 

Нежитлові приміщення на другому 
поверсі будівлі

21560045.1400.АААЖЕЕ472 м. Сокаль, вул.Шеп-
тицького, 105

29,9 128 660,00  
станом на 30.09.2015

1 рік Розміщення офіса (11,7 м2);
розміщення складу (18,2 м2)

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

микоЛаївсЬка оБЛасТЬ
огоЛоШення  

орендодавця – рв фдму по миколаївській області про намір передати в оренду об’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

00497213, Миколаївський національний аграрний університет, 54020, м. Миколаїв, вул. Па-
ризької комуни, 9, тел. (0512) 34-10-82

Частина холу першого поверху головного 
навчального корпусу № 1 

00497213.10. БЕШСНП 6891 м. Миколаїв, вул. Паризької 
Комуни, 9 

1,0 3 246,00 2 роки 364 дні Для розміщення платіжного 
термінала

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «відомості приватизації» за адресою: м. миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх,  
кімн. 37-38, рв фдму по миколаївській області та факсом (0512) 47-51-70. За додатковою інформацією слід звертатися за тел.: (0512) 47-89-82, 47-04-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із 
зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону 
України «Про оренду державного та комунального майна».

ПоЛТавсЬка оБЛасТЬ
огоЛоШення  

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

№  
з/п

Назва органу  
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,  

контактний телефон)

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за незалежною 
оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Державна фіскальна 
служба України

39292197, Державна фіскальна служба України, 
МСП, 04655, м. Київ-53, Львівська площа, 8, тел. 
(044) 272-51-59 

Нежитлове 
приміщення 

39292197.264.ИФХПДК024 Полтавська обл., м. Лубни, 
вул. Я. Мудрого, 21 

1,0: 
0,5; 
0,5

4 400,00 2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів (розміщення пункту по 
реалізації бланків податкової звітності) та розміщення ксерокопіювальної техніки для надання на-
селенню послуг із ксерокопіювання документів 

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. Заяви подаються в окре-
мому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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».

рівненсЬка оБЛасТЬ
огоЛоШення  

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

№  
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за незалежною 
оцінкою без ПДВ, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти і науки 
України

02547116, Вище професійне училище № 22 м. Сарни, 34500, Рівненська обл., 
м. Сарни, вул. Технічна, 4, тел. (0362) 22-10-86

Бетонна площадка 
під котельню

02547116.1.ГЯСПВУ007 Рівненська обл., м. Сарни, 
вул. Технічна, 4

162,0 63 046,00 2 роки 11 місяців Розміщення блочно-транспортабельної котель-
ні (інше використання)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33027, м. рівне, вул. 16 Липня, 77, рв фдму по рівненській області. Заяви подають-
ся в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362) 22-50-79. У разі надходження двох і більше заяв на 
об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

сумсЬка оБЛасТЬ
огоЛоШення 

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

№  
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за незалеж-
ною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство інфраструктури 
України

22981300, Сумська дирекція Українського державного підприємства поштового зв'язку  
«Укрпошта», 40003, м. Суми, площа Привокзальна, 5, тел. (0542) 77-52-49

Частина нежитлового приміщення 21560045.1900.АААЖЕЖ867 м. Суми, вул. Воскресен-
ська, 13/7 

2,0 – 1 рік Розміщення телекомунікацій-
ного обладнання

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

херсонсЬка оБЛасТЬ
огоЛоШення 

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

№  
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти  
та науки України

00493020, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», 73006, 
м. Херсон, вул. Рози Люксембург, 23, тел. (0552) 41-44-24

Частина холу головного корпусу ДВНЗ «Херсонський 
державний аграрний університет»

00493020.1.БЕШСНП876 м. Херсон, вул. Рози Люк-
сембург, 23

6,0 – 1 рік Розміщення буфету для студентської 
молоді

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 73000, м. херсон, просп. ушакова, 47, рв фдму по херсонській області. Заяви по-
даються 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». 

хмеЛЬницЬка оБЛасТЬ
огоЛоШення  

орендодавця – рв фдму по хмельницькій 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 соціальної 
політики України

22986839, Старокостянтинівський міськрайонний центр зайня-
тості, м. Старокостянтинів, вул. Маршала Красовського, 4,  
тел. (03854) 3-17-81

Частина вбудованого приміщення 22986839.1.ККГЛРХ090 31100, м. Старокостянтинів, 
вул. Маршала Красовського, 4

3,02 6 447,00 2 роки 11 місяців Продаж канцтоварів

2 Міністерство освіти  
і науки України 

03191615, Кам’янець-Подільський планово-економічний 
технікум-інтернат, тел. (0349) 3-26-51 

 Вбудовані приміщення на першому по-
версі учбового корпусу 

 03191615.1.ЯРХСЖП071 32300, м. Кам’янець-Подільський, 
вул. Годовця, 13

53,2 124 627,00 2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підак-
цизної групи, у навчальному закладі 

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. хмельницький, вул. соборна, 75, рв фдму по хмельницькій 
області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального 
майна».

ЧеркасЬка оБЛасТЬ
огоЛоШення  

орендодавця – рв фдму по Черкаській 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 Українська державна будівельна 
корпорація «Укрбуд» 

31782788, Черкаське державне житлово-побутове підприємство «Житло-
сервіс», м. Черкаси, вул. Енгельса, 261/1, тел. 64-72-30

Частина нежитлового приміщення на 
першому поверсі будівлі

– м. Черкаси, просп. Хіміків, 50 1,0 4 140,00 2 роки 363 дні Розміщення кавового автомата

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, кімн. 307, рв фдму по Черкаській області. У разі 
надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ЧернігівсЬка оБЛасТЬ
огоЛоШення  

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Державне агентство водних  
ресурсів України

01034314, Чернігівське міжрайонне управління водного господарства, 14007, м. Чер-
нігів, просп. Миру, 233, тел.: (04622) 5-30-94, 5-31-23

Приміщення гаража 01034314.1.АААБЖБ460 м. Чернігів, просп. Миру, 233 136,7 194 884,06 2 роки 364 дні Розміщення складу

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. миру, 43, рв фдму по Чернігівській області, тел. (0462)  
77-44-95, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, у п’ятницю – до 16.00 (крім вихідних). Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі над-
ходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

м. київ
огоЛоШення 

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

№  
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий  
номер майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально можли-

вий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти  
і науки України 

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

Нерухоме майно – частина внутрішньої поверхні 
стіни нежитлових приміщень на п’ятому та восьмо-
му поверхах гуртожитку № 7

02070938.28.ГТАДСП028 м. Київ, вул. А. Пе-
трицького, 12 

1,0 9 600,00  
станом на 31.10.2015

2 роки 11 місяців Розміщення обладнання оператора телекомунікаційних 
послуг

2 Міністерство культури 
України 

22928085, Державне підприємство «Національний центр Олексан-
дра Довженка», 03040, м. Київ, вул. Васильківська, 1, тел. 257-74-98

Нерухоме майно – нежитлові приміщення на пер-
шому поверсі будівлі корпусу № 6

22928085.1.АААДДЛ712 м. Київ, вул. Василь-
ківська, 1 

43,6 531 230,00  
станом на 30.09.2015

2 роки 11 місяців Розміщення вторинної переробки дорогоцінних металів 

3 Міністерство охорони 
здоров’я України

02011976, Національний інститут раку, 03022, м. Київ, вул. Ломоно-
сова, 33/43, тел.: 259-01-86, 257-40-49

Нерухоме майно – нежитлові приміщення на тре-
тьому поверсі будівлі поліклініки

02011976.1.НЧИЮЦЛ3735 м. Київ, вул. Ломоносо-
ва, 33/43

22,2 363 960,00  
станом на 30.09.2015

2 роки 11 місяців Розміщення аптечного пункту, що реалізує готові ліки

4 Міністерство освіти  
і науки України 

02928433, Національний університет фізичного виховання  
і спорту України (НУФВСУ), 03680, м. Київ, вул. Фізкультури, 1, 
тел. 287-54-52

Нерухоме майно – частина даху будівлі (навчальний 
корпус № 1)

02928433.1.АААДЕБ027 м. Київ, вул. Фізкуль-
тури, 1

4,0 407 877,00  
станом на 31.10.2015

1 рік Розміщення оператора телекомунікацій, який надає послу-
ги з рухомого (мобільного) зв’язку 

5 Міністерство освіти  
і науки України

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

Нерухоме майно – нежитлове приміщення їдальні 
гуртожитку № 2

02125315.1.ЧГЧХЛВ006 м. Київ, вул. Мате-
юка, 4

206,0 4 223 900,00 
станом на 30.09.2015

2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів під-
акцизної групи, у навчальному закладі (11,48 м2); розмі-
щення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної 
групи, у навчальному закладі (194,52 м2)

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 подають-
ся в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його 
оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
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іНФОРМАЦіЯ РегіОНАЛьНИХ ВіДДіЛеНь ФДМУ

ПіДСУМКИ
інформація 

рв фдму по харківській області про підсумки конкурсу на право 
оренди нерухомого державного майна, що відбувся 22.12.2015 
1. Переможцем конкурсу на право оренди державного майна – нежит-

лових приміщень – кімн. 1, 2, 3, 4, 5, 6 на першому поверсі 3-поверхової час-
тини триповерхового будинку з триповерховою надбудовою у центральній 
частині та двома 4-поверховими прибудовами Науково-дослідного інсти-
туту гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ, інв. № 10310001, ре-
єстровий № 01896866.2.НЧИЮЦЛ2874, пам’ятка архітектури, загальною 
площею 119,56 м2 за адресою: м. Харків, вул. Трінклера, 6, що перебува-
ють на балансі Харківського національного медичного університету, визна-
но ТОВ «ЛАЗЕРСВІТ».

2. Переможцем конкурсу на право оренди державного майна – нежит-
лових приміщень – кімн. № 87-1 (3,10 м2), частина кімн. № 87-2 (1,80 м2), 
кімн. № 87-3 (1,30 м2), кімн. № 87-5 (24,2 м2) у підвалі 11-поверхового жит-
лового будинку, реєстровий № 02071180.1.ДВГЛЛД192, інв. № 1032000233, 
літ. А-11, загальною площею 30,4 м2 за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 
74, що перебувають на балансі Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут», визнано ФОП Єганова Ю. В.

3. Конкурс на право оренди державного майна – нежитлових примі-
щень –кімн. № 23, 23а, 23б, 23в, 24а, 25а, IV, IV-а, IV-б, 32 на 1-му поверсі 
4-поверхової будівлі учбового корпусу, інв. № 10310001, літ. А-4, реєстро-
вий номер 35371662.3.ХЕХПФР014, пам’ятка архітектури, загальною пло-
щею 109,9 м2 за адресою: м. Харків, пров. Плетнівський, 5, що перебува-
ють на балансі Харківського інституту фінансів УДУФМТ, визнано таким, 
що не відбувся.

іНФОРМАЦіЯ ПРО ОРеНДУ ВіЙСьКОВОгО МАЙНА
(відповідно до наказу ФДМУ від 15.01.08 № 30)

інформація  
кев м. Біла церква про проведення конкурсу  

на право оренди нерухомого військового майна 
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Біла 

Церква, адреса: 09117, м. Біла Церква, вул. Ярмаркова, 1 (фактичне розта-
шування: м. Біла Церква, вул. Ярмаркова, 1).

� Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлове приміщення в 
будівлі (інв. № 112) площею 39,0 м2 за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, 
вул. Зарічна, військовое містечко № 5.

Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 
23.10.2015 становить 58 500,00 грн (без урахування ПДВ).

Початковий (стартовий) розмір орендної плати, визначений відпо-
відно до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та про-
порції її розподілу, затвердженої постановою КМУ від 04.10.1995 № 786, 
за базовий місяць оренди – жовтень 2015 року становить 731,25 грн 
(без Пдв) за умови використання під розміщення кафе, барів, закусочних, 
буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів (підакцизної групи – 
тільки сигарет). У подальшому орендна плата підлягає щомісячному кори-
гуванню на індекси інфляції.

Термін оренди – до 3 років.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання 

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

ший запропонований розмір місячної орендної плати за використання за-
значеного об’єкта оренди порівняно з початковим розміром орендної плати; 
сплата завдатку у розмірі, не меншому, ніж орендна плата за перший (базо-
вий) 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 урахуванням індексу інфляції; встановлення 
приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та 
укладення прямих договорів з постачальними організаціями (до моменту 
укладення прямих договорів, відшкодовувати витрати орендодавцю за ко-
мунальні послуги); компенсація земельного податку під об’єктом оренди та 
за прилеглу територію; компенсація витрат за виконаний звіт з незалежної 
оцінки майна; виконання капітального та поточного ремонту орендованого 
майна за власні кошти без вимоги на відшкодування; страхування майна на 
користь орендодавця на суму, не меншу, ніж встановлена за незалежною 
оцінкою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його при-
значення та умов договору оренди; заборона приватизації та переходу пра-
ва власності на орендоване майно до третіх осіб.

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

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

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

заяву про участь в конкурсі; проект договору оренди, підписаний учасни-
ком конкурсу і завірений печаткою (за наявності); документи, що посвідчують 
повноваження представника юридичної особи; посвідчені 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 виконан-
ня умов конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір 
місячної орендної плати (відображається в проекті договору оренди).

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

кінцевий термін приймання документів на конкурс: протягом 20 
(двадцяти) календарних днів з дати опублікування цієї інформації за 
адресою: 09117, київська обл., м. Біла церква, вул. ярмаркова, 1. 
Телефони: (04563) 5-30-00, 5-30-10.

інформація 
кев м. Чернівців про проведення конкурсу на право укладення 

договору оренди державного військового майна
Орган управління – Міністерство оборони України.
Балансоутримувач: КЕВ м. Чернівців (код за ЄДРПОУ 08179180).
� Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нежитлові вбудова-

ні приміщення (прим. № 1-4, 1-5) загальною площею 19,4 м2 у будів-
лі № 109 (літ. Т-кПП) військового містечка № 1 за адресою: м. Чернівці, 
вул. Героїв Майдану, 41б. 

Вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку становить 
161 516,00 грн без ПДВ.

стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – лис-
топад 2015 р. становить 1 108,96 грн (без Пдв) за умови використання 
об’єкта з метою розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підак-
цизної групи, орендна ставка 8 % – визначена відповідно до вимог чинно-
го законодавства.

Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати (фік-

сована сума) за використання зазначеного об’єкта порівняно зі стартовим 
розміром орендної плати за базовий місяць оренди.

2. Своєчасна сплата орендної плати (щомісяця до 15 числа місяця, на-
ступного за звітним).

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

4. Строк оренди – до 3 (трьох) років з можливістю продовження терміну 
дії договору за умови виконання орендарем всіх обов’язків за договором 
оренди, за наявності згоди балансоутримувача та погодження органу, упо-
вноваженого управляти об’єктом оренди. Продовження договору у визна-
ченому вище порядку можливе за умови якщо інше не буде встановлено 
законодавством на момент закінчення строку дії договору. У разі якщо на 
момент продовження договору оренди остання оцінка об’єкта оренди була 
зроблена більш ніж три роки тому, то для продовження договору оренди 
проводиться нова оцінка об’єкта оренди.

5. Страхування орендованого майна протягом місяця з дати укладен-
ня договору оренди на суму, не меншу, ніж зазначена в звіті про незалежну 
оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним за-
конодавством України.

6. Дотримання заходів протипожежної безпеки орендованого майна.
7. Зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання договору 

оренди повернути орендодавцю об’єкт оренди у належному стані, не гіршо-
му, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізич-
ного зносу, та відшкодувати орендодавцеві збитки у разі погіршення стану 
або втрати (повної або часткової) орендованого майна з вини орендаря. 

У разі припинення або розірвання договору поліпшення орендовано-
го майна, здійснені орендарем за рахунок власних коштів, які можна від-
окремити від орендованого майна, не завдаючи йому шкоди, визнаються 
власністю орендаря, а невідокремлювані поліпшення – власністю держави 
і компенсації не підлягають.

8. Зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати забезпечуються у ви-
гляді завдатку у розмірі, не меншому ніж орендна плата за перший (базовий) 
місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останній місяць оренди. 

9. Заборона суборенди та переходу права власності на орендоване 
майно до третіх осіб.

10. Право орендодавця здійснювати контроль за станом, цільовим вико-
ристанням об’єкта оренди та виконанням інших умов договору оренди.

11. Компенсація переможцем конкурсу витрат іншого учасника на здій-
снення незалежної оцінки об’єкта оренди.

12. Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував най-
більшу орендну плату за умови виконання інших умов конкурсу.

Основним критерієм визначення переможця конкурсу є найбільший 
розмір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших 
умов конкурсу.

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

ставника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих докумен-
тів; копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 
осіб – підприємців; завірена належним чином копія звіту про фінансові ре-
зультати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборго-
ваності за останній рік; довідка від претендента про те, що стосовно нього 
не порушено справу про банкрутство.

для фізичної особи: копія документа, що посвідчує особу, або належним 
чином оформлена довіреність; завірена належним чином копія виписки або 
витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – під-
приємців; завірена належним чином копія декларації про доходи або звіту 
суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного по-
датку; довідка від учасника конкурсу про те, що щодо нього не порушено 
справу про банкрутство.

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі; комплект відповідних документів, зазначених 

в інформації про конкурс, які передбачені п.7.2 Порядку проведення конкур-
су на право оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від 
31.08.2011 № 906; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру 
орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу 
в день проведення конкурсу.

Учасники повідомляють про засоби зв’язку з ними.
Зазначені документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) 

подаються в запечатаному конверті з написом «На конкурс» із зазначенням 
най менування та місцезнаходження об’єкта оренди, підписаному учасником 
конкурсу, з відбитком печатки претендента (за наявності).

Кінцевий термін подання заяв та документів для участі в конкурсі – за 3 
робочих дні до дати проведення конкурсу за адресою: 58000, м. Чернівці, 
вул. Українська, 43, кімн. 6.

конкурс з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону відбудеться об 11.00 через 
20 календарних днів з наступного дня після дати опублікування цієї 

інформації у газеті «відомості приватизації» за адресою: м. Чернівці, 
вул. українська, 43, кімн. 5.

Допущені для участі у конкурсі учасники або уповноважені особи повин ні 
подати конкурсні пропозиції щодо розміру орендної плати за перший/базо-
вий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті секретарю конкурс-
ної комісії в день проведення конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій 
завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.

Додаткову інформацію можна отримати в КЕВ м. Чернівців за телефо-
ном (0372) 52-67-23. 

інформація  
управління сБу у хмельницькій області про проведення  

конкурсу на право укладення договору оренди  
державного військового майна

� Назва об’єкта оренди: група інвентарних об’єктів, а саме: виробни-
чий цех та склад готової продукції загальною площею 1 870,6 м2, лінія 
по пакуванню цементу у мішки типу «Біг-Бег» та три мостових електрич-
них крани загального призначення за адресою: вул. Хмельницьке шосе, 
1, с. Гуменці, Кам’янець-Подільський р-н, Хмельницька обл.

Балансоутримувач: Управління Служби безпеки України у Хмельницькій 
області.

Орган управління: Управління Служби безпеки України у Хмельницькій 
області. 

Статус: нерухоме та рухоме військове майно.
Основні умови конкурсу:
найбільша запропонована орендна плата порівняно з орендною пла-

тою за перший базовий місяць – листопад 2015 року, що становить: 
будівля виробничого складу та цеху – 12 840,05 грн, лінія по пакуван-
ню цементу в мішки – 805,39 грн, три мостових електричних крани – 
2 053,75 грн, разом – 15 699,19 грн без Пдв; строк оренди – 2 роки 11 
місяців (з правом пролонгації); найбільший запропонований розмір місяч-
ної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно 
зі стартовим розміром орендної плати при забезпеченні виконання інших 
умов конкурсу; своєчасна сплата орендної плати з урахуванням її індексації 
(щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним) з наданням копій під-
твердних документів про її проведення; забезпечення виконання зобов’язань 
щодо сплати за оренду (з виплатою відповідно до умов договору завдатку, 
пені, штрафу, неустойки); належне утримання та використання об’єкта орен-
ди за цільовим призначенням відповідно до заяви орендаря; забезпечення 
збереження орендованого майна, запобігання його пошкодженню і псуван-
ню, утримання майна в порядку, передбаченому санітарними нормами та 
правилами пожежної безпеки; підтримання орендованого майна в належно-
му стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням 
нормального фізичного зносу, здійснення заходів протипожежної безпеки; 
страхування об’єкта оренди на суму, не меншу, ніж зазначена у звіті про 
незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному 
чинним законодавством, протягом місяця після укладення договору орен-
ди; укладення з балансоутримувачем договору про компенсацію плати по-
датку за землю та комунальних платежів протягом місяця після укладення 
договору оренди; дотримання організаційно-технічних вимог експлуата-
ції об’єкта; виконання заходів щодо охорони навколишнього середовища, 
створення безпечних та нешкідливих умов праці; надання працівників для 
попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з 
природною стихією (у разі їх настання або загрози виникнення); своєчасне 
здійснення за рахунок орендаря поточного ремонту орендованого майна; 
заборона суборенди орендованого майна. 

Зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, у тому числі 
запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної плати, відо-
бражаються в проекті договору оренди.

Конкурс проводиться за один етап, на якому визначається переможець 
згідно з умовами та зобов’язаннями учасника конкурсу. 

Конкурсна комісія вивчає запропоновані учасником конкурсу додаткові 
пропозиції до договору оренди протягом трьох робочих днів та повідомляє 
учасника конкурсу про результати рішення.

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь в конкурсі; проект договору оренди, підписаний учасни-

ком конкурсу і завірений печаткою (за наявності) та комплект документів, пе-
редбачених Переліком документів, які подаються орендарем орендодавцеві 
для укладання договору оренди майна, що належить до державної власності, 
затвердженим наказом ФДМУ від 15 лютого 2013 року № 201 (зареєстрова-
ний в Міністерстві юстиції України 01.03.2013 за № 346/22878);

відомості про учасників:
для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують 

повноваження представника юридичної особи (належним чином оформ-
лена довіреність, видана представнику юридичної особи); копії установчих 
документів, засвідчені в нотаріальному порядку; відомості про фінансовий 
стан (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторської і 
кредиторської заборгованості; довідка про те, що проти нього не порушено 
справу про банкрутство; економічне обґрунтування оренди (варіанти поліп-
шення орендованого майна);

для учасників, які є фізичними особами: копія документа, що посвідчує 
особу учасника конкурсу, або належним чином оформлена довіреність, ви-
дана представнику фізичної особи; свідоцтво про реєстрацію фізичної особи, 
як суб’єкта підприємницької діяльності; декларація про доходи.

конкурс буде проведено о 15.00 на 30-й календарний день з дати 
опублікування цієї інформації в газеті «відомості приватизації» за адре-
сою: м. хмельницький, вул. героїв майдану, 19 у присутності уповно-
важених представників суб’єктів господарювання.

Конкурсні пропозиції подаються в конверті з написом «На конкурс по 
оренді», запечатаному печаткою учасника конкурсу (за наявності).

Кінцевий термін подання заяви для участі в конкурсі – за шість днів до 
дати проведення конкурсу до 18.00 за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв 
Майдану, 19.

Додаткову інформацію можна отримати за контактним телефоном 
(0382) 65-72-73.

ОгОЛОШеННЯ ПРО ПРОВеДеННЯ КОНКУРСіВ НА ПРАВО ОРеНДИ МАЙНА

конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

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

Продовження. Початок рубрики на стор. 2 – 5

ПіДСУМКИ
інформація  

рв фдму по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 02.12.2015

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

з ПП «ЕкспертЦентр» на проведення незалежної оцінки об’єкта орен-
ди – нежитлових приміщень загальною площею 67,0 м2 на першому по-
версі будівлі навчального корпусу за адресою: м. Львів, вул. Медової  
Печери, 53; 

з ТзОВ «Гал-Світ» на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – не-
житлових приміщень загальною площею 34,6 м2 в адміністративній будівлі 
за адресою: Львівська обл., Дрогобицький р-н, м. Борислав, вул. Грушев-
ського, 7. 

інформація 
рв фдму по одеській області про підсумки конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 02.12.2015
1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для 

розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.

№ 
з/п Найменування об’єкта оцінки Площа, 

м2
Адреса об’єкта 

оцінки Балансоутримувач Переможець  
конкурсу – СОД

1 Нежитлові приміщення бу-
дівлі відділення зв’язку, інв. 
№ 10310024

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

Державний заклад 
«Спеціалізова-
ний (спеціальний) 
санаторій «При-
морський» МОЗ 
України»

ФОП  
Лосєва О. М. 

№ 
з/п Найменування об’єкта оцінки Площа, 

м2
Адреса об’єкта 

оцінки Балансоутримувач Переможець  
конкурсу – СОД

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

162,1 м. Одеса, 
вул. Заньковець-
кої, 2

ДП «Укртрансфар-
мація»

Регіональне  
відділення 
повернуло до-
кументи орен-
дарю 

3 Нежитлові приміщення № 7, 
8 в одноповерховій будівлі 
складу (літ. А”) 

333,0 м. Одеса, 
вул. Амурська, 5

філія «Одеське 
управління військо-
вої торгівлі» Концер-
ну «Військторг-
сервіс»

ТОВ «Експертне 
агентство  
«Укрконсалт»

4 Нежитлове приміщення на 
ділянці даху будівлі гурто-
житку № 1

6,0 м. Одеса, вул. Мар-
шала Говорова, 11е

Одеський наці-
ональний політехніч-
ний університет

ТОВ «Вердикт 
Експертиза»

5 Причали № 13, 14, 15 та 16 в 
акваторії ДП «ІМТП»

0,0 Акваторія ДП 
«ІМТП»

ПАТ «ІСРЗ» ТОВ «Одеська 
регіональна 
експертна ком-
панія»

6 Майданчик на території 
пункту пропуску для авто-
мобільного сполучення 
«Платонове»

85,0 Одеська обл., Крас-
ноокнянський р-н, 
с. Платонове

Одеська митниця 
ДФС

ТОВ «ЕОС»

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

№ 
з/п

Найменування об’єкта оцінки Площа, 
м2

Адреса об’єкта 
оцінки

Балансоутримувач Переможець 
конкурсу – СОД

1 Нежитлове приміщення на 
3-му поверсі 3-поверхової 
будівлі методичного центру 
художньо-естетичного вихо-
вання школярів і молоді

48,45 м. Одеса, 
вул. Градона-
чальницька, 1

Державний заклад 
«Південноукраїнський 
національний педа-
гогічний університет 
ім. К. Д. Ушинського»

ТОВ ОФ «Інюг-
Експертиза»

інформація 
рв фдму по рівненській області про підсумки конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 27.11.2015
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для про-

ведення незалежної оцінки об’єктів оренди: 
нежитлової будівлі «Баня за зоною» площею 167,4 м2 та здійснених 

невід’ємних поліпшень орендованого майна, що перебуває на балансі Горо-
дищенської виправної колонії № 96 управління Пенітенціарної служби України 
в Рівненській області, за адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Горо-
дище, вул. Рівненська, 80 визнано ПП «Експер-Рівне-Консалт»;

частини приміщення громадсько-побутового корпусу площею 61,9 м2, 
що перебуває на балансі Вищого професійного училища № 22 м. Сарни, 
за адресою: Рівненська обл, м. Сарни, вул. Технічна, 4 визнано ПП «Екс-
пертбудсервіс»;

частини коридору 3-го поверху навчального корпусу № 4 площею 18,0 м2, 
що перебуває на балансі Національного університету водного господарства 
та природокористування, за адресою: м. Рівне, вул. Чорновола, 41 визнано 
ТзОВ «НІКоС. Оціночна компанія»;

нежитлового приміщення площею 10,3 м2, що перебуває на балансі Го-
ловного управління статистики у Рівненській області, за адресою: Рівнен-
ська обл., м. Костопіль, вул. Незалежності, 14 визнано ТзОВ «НІКоС. Оці-
ночна компанія».

інформація 
рв фдму по херсонській області про підсумки конкурсу  

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

що відбувся 01.12.2015
По об’єкту – частині вбудовано-прибудованого нежитлового примі-

щення площею 2,6 м2 міського відділення зв’язку № 34 на першому поверсі 
дев’ятиповерхової житлової будівлі, що перебуває на балансі ХД УДППЗ  
«Укрпошта», за адресою: м. Херсон, просп. 200 років Херсона, 16, перемо-
жець конкурсу – ФОП Бронін А. О.

Продовження таблиці


