
ДоДаток До «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

офіційне видання фонду
державного майна україниЗасновано у вересні 1993 року

микоЛаївсЬка оБЛасТЬ
інформація  

про повторний продаж на аукціоні об’єкта  
державної власності

Назва об’єкта: комплекс нежитлових будівель загальною площею 
966,7 м2.

Місцезнаходження об’єкта: 55200, Миколаївська обл., м. Первомайськ, 
вул. Червонофлотська, 76а.

Балансоутримувач: Головне управління статистики у Миколаївській об-
ласті. 

Відомості про об’єкт: комплекс нежитлових будівель у складі: нежитлові 
вбудовані приміщення двоповерхової будівлі з підвалом літ. «А-2» загальною 
площею 933,3 м2, рік будівництва – 1964; будівля котельні літ. «Б-1» загаль-
ною площею 23,7 м2, рік будівництва – 1968; будівля вбиральні літ. «Т-1» за-
гальною площею 5,3 м2, рік будівництва – 1968; будівлі вбиральні літ. «У-1» 
загальною площею 4,4 м2, рік будівництва – 1986.

Частина приміщень першого поверху площею 28,8 м2 та підвалу пло-
щею 191,1 м2 перебувають в оренді строком до 19.03.2018. Об’єкт має не-
задовільний технічний стан, розташований на околиці міста, має обмежену 
громадську транспортну доступність. Земельна ділянка під об’єктом прива-
тизації площею 0,1825 га перебуває у постійному користуванні Головного 
управління статистики у Миколаївській області згідно з Державним ак-
том на право постійного користування земельною ділянкою для обслуго-
вування адміністративної будівлі. Кадастровий номер земельної ділянки 
4810400000:10:006:0016.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 438 000,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 525 600,00 грн, у т. ч. 

ПДВ – 87 600,00 грн. 
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець. 
Грошові кошти в розмірі 52 560,00 грн, що становить 10 % від початко-

вої ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318006000049, одер-
жувач: РВ ФДМУ по Миколаївській області, код 20917284, банк одержувача 
– ГУДКСУ у Миколаївській області, МФО 826013.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахун-
ку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184003000049, 
одержувач: РВ ФДМУ по Миколаївській області, код 20917284, банк одер-
жувача – ГУДКСУ у Миколаївській області, МФО 826013.

аукціон буде проведено 19.02.2016 об 11.00 за адресою: м. ми
колаїв, вул. Чкалова, 20, конференцзал рв фдму по мико лаївській 
області.

Кінцевий термін приймання заяв – три дні до початку аукціону. 
Заяви приймаються в робочі дні з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю – з 

9.00 до 17.00) та подаються уповноваженою особою підприємства осо-
бисто.

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

Служба з організації та проведення аукціону – РВ ФДМУ по Миколаївській 
області, адреса: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн. 22, тел. 
(0512) 47-04-11.

одесЬка оБЛасТЬ
інформація 

про повторний продаж на аукціоні об’єктів  
державної власності

1. Назва об’єкта: приміщення складу № 16 (955360.1.ааБаЛд733).
Адреса об’єкта: 66410, Одеська обл., Ананьївський р-н, с. Жеребкове, 

вул. Привокзальна, 4.
Балансоутримувач: ТОВ «Жеребківський елеватор», код за ЄДРПОУ 

955360.
Адреса балансоутримувача: 66410, Одеська обл., Ананьївський р-н, 

с. Жеребкове, вул. Привокзальна, 4.
Інформація про об’єкт: об’єкт – це частина приміщень в окремо роз-

ташованій кам’яній одноповерховій будівлі складу зерна, що знаходиться 
біля залізничної колії залізничної станції «Жеребкове». Площа приміщення 
– 414,8 м2, висота – 3,5 м. Приміщення складу має два окремих входи, але 
окремого виїзду/в’їзду з території підприємства не має. Рік введення в екс-
плуатацію – 1956. Об’єкт не використовується, потребує ремонту. Земельна 
ділянка окремо не виділена.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 454 000,00 грн, ПДВ – 
90 800,00 грн. 

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 544 800,00 грн. 
Грошові кошти в розмірі 54 480,00 грн, що становить 10 % від початко-

вої 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.

2. Назва об’єкта: будівля їдальні літ. № 39 загальною площею 
251,8 м2. 

Адреса об’єкта: вул. Автомобільна, 1, м. Білгород-Дністровський, 
Одеська обл., 67700.

Балансоутримувач: ВАТ «Автотранспортне підприємство 15173», код 
за ЄДРПОУ 3118067.

Адреса балансоутримувача: вул. Автомобільна, 1, м. Білгород-Дністров-
ський, Одеська обл., 67700.

Інформація про об’єкт: окремо розташована одноповерхова будівля 1970 
року забудови, яка складається з двох блоків, один з яких являє собою спо-
руду павільйонного типу (збірну конструкцію у вигляді металевого каркасу 
з заповненням ДСП, фасадна стінка зі скла) – зал їдальні, другий збудова-
ний з цегли – приміщення кухні. Будівля використовувалася як їдальня для 
робітників підприємства. Будівля складається з 10 приміщень загальною 
площею 251,8 м2. Забезпечена електро-, водопостачанням та каналіза- 
цією. На теперішній час не використовується, потребує ремонту. Земельна 
ділянка окремо під об’єкт приватизації не виділена. Об’єкт розташований 
на земельній ділянці, що перебуває в оренді у ВАТ АТП-15173 терміном на 
49 років (договір оренди від 29.12.2003).

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 290 000,00 грн, ПДВ – 
58 000,00 грн.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 348 000,00 грн. 
Грошові кошти в розмірі 34 800,00 грн, що становить 10 % від початко-

вої 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.

3. Назва об’єкта: будівля магазину літ. № 37 загальною площею 
69,8 м2.

Адреса об’єкта: вул. Автомобільна,1, м. Білгород-Дністровський, Одеська 
обл., 67700.
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Балансоутримувач: ВАТ «Автотранспортне підприємство 15173», код 
за ЄДРПОУ 3118067.

Адреса балансоутримувача: вул. Автомобільна, 1, м. Білгород-Дністров-
ський, Одеська обл., 67700.

Інформація про об’єкт: окремо розташована будівля павільйонного типу, 
1985 року забудови. Раніше використовувалася як магазин для робітників 
підприємства та являє собою збірну конструкцію у вигляді металевого кар-
касу з заповненням ДСП, фасадна стінка зі скла. Будівля складається з 4 
приміщень загальною площею 69,8 м2, розташована на території підприєм-
ства. Забезпечена електро-, водопостачанням та каналізацією. На теперіш-
ній час не використовується, потребує ремонту. Земельна ділянка окремо 
під об’єкт приватизації не виділена. Об’єкт розташований на земельній ді-
лянці, що перебуває в оренді у ВАТ АТП-15173 терміном на 49 років (дого-
вір оренди від 29.12.2003).

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 117 000,00 грн, ПДВ – 
23 400,00 грн.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 140 400,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 14 040,00 грн, що становить 10 % від початко-

вої 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.

4. Назва об’єкта: будівля підсобного господарства літ. № 35 загаль
ною площею 94,5 м2.

Адреса об’єкта: вул. Автомобільна, 1, м. Білгород-Дністровський, 
Одеська обл., 67700.

Балансоутримувач: ВАТ «Автотранспортне підприємство 15173», код 
за ЄДРПОУ 3118067.

Адреса балансоутримувача: вул. Автомобільна, 1, м. Білгород-Дністров-
ський, Одеська обл., 67700.

Інформація про об’єкт: окремо розташована будівля з цегли, 1983 року 
забудови. Раніше використовувалася для вирощування свиней та птиці для 
робітників підприємства та являє собою будівлю з двох приміщень (у ліво-
му – дах з бетону покритий шифером, у правому – дах дерев’яний покритий 
шифером) загальною площею 94,5 м2, розташована на території підпри-
ємства. Електро-, водопостачання та каналізація відсутні. На теперішній 
час не використовується, потребує ремонту. Земельна ділянка окремо під 
об’єкт приватизації не виділена. Об’єкт розташований на земельній ділян-
ці, що перебуває в оренді у ВАТ АТП-15173 терміном на 49 років (договір 
оренди від 29.12.2003).

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 84 000,00 грн, ПДВ – 
16 800,00 грн.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 100 800,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 10 080,00 грн, що становить 10 % від початко-

вої 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.

5. Назва об’єкта: будівля приколійного складу (інв. № 10250) з дво
ма рампами загальною площею 386,0 м2.

Адреса об’єкта: вул. Привокзальна, 29а, смт Любашівка, Одеська обл., 
66500.

Балансоутримувач: Котовське БМЕУ № 2 Одеської залізниці, код за 
ЄДРПОУ 01071663.

Адреса балансоутримувача: пров. Польовий, 1, м. Котовськ, Одеська 
обл., 66300.

Інформація про об’єкт: окремо розташована кам’яна будівля, що роз-
ташована біля залізничної колії залізничної станції «Любашівка». Будівля 
складається з трьох приміщень, які мають окремі входи. Площа примі-
щень: І – 87,8 м2, ІІ – 11,1 м2, ІІІ – 211,9 м2, висота приміщень – 5 м. До бу-
дівлі з двох сторін прибудовані рампи: з однієї сторони для навантаження-
розвантаження залізничних вагонів, з другої – автотранспорту. Площа кож-
ної рампи – 37,6 м2. Загальна площа – 386,0 м2. Рік введення в експлуатацію 
– 1956. Об’єкт не використовується, потребує ремонту. Земельна ділянка 
окремо не виділена.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 207 000,00 грн, ПДВ – 
41 400,00 грн.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 248 400,00 грн. 
Грошові кошти в розмірі 24 840,00 грн, що становить 10 % від початко-

вої 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.

6. Назва об’єкта: частина під’їзної залізничної колії (інв. № 2329) за
гальною довжиною 625,43 м, що складається з частини залізничної колії 
№ 9 від точки ПК2 до упору ПК6-84,00 довжиною 484,0 м, та частини заліз-
ничної колії № 11 від точки ПК2 до стрілочного переводу ЦСПЗ: ПКЗ+41,43 
довжиною 141,43 м.

Адреса об’єкта: вул. Хімічна, 1, м. Одеса, 65031.
Балансоутримувач: ПАТ «Олімп-Круг», код за ЄДРПОУ 203708.
Адреса балансоутримувача: вул. Хімічна, 1, м. Одеса, 65031.
Інформація про об’єкт: частина під’їзної залізничної колії (інв. № 2329) за-

гальною довжиною 625,43 м, що складається з частин залізничних колій № 9 
та № 11, розташованих між магістральними електрифікованими залізнични-
ми коліями Одеської залізниці (перегін між станціями «Одеса-Застава-1» та 
«Одеса-Застава-2»), та огороджена виробничою територією підприємства. 
Рік введення в експлуатацію – 1972. Об’єкт потребує ремонту. Земельна ді-
лянка окремо не виділена.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 746 521,00 грн, ПДВ – 
149 304,20 грн. 

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 895 825,20 грн. 
Грошові кошти в розмірі 89 582,52 грн, що становить 10 % від початко-

вої 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.

7. Назва об’єкта: будівля зерноскладу № 2 загальною площею 
984,7 м2.

Адреса об’єкта: вул. Спортивна, 4б, смт Любашівка, Одеська обл., 
66502.

Балансоутримувач: ПрАТ «Любашівський елеватор», код за ЄДРПОУ 
955153. 

Адреса балансоутримувача: вул. Спортивна, 4а, смт Любашівка, Одеська 
обл., 66502.

Інформація про об’єкт: окремо розташована кам’яна одноповерхова 
будівля, що складається з одного приміщення загальною площею 984,7 м2, 
висота приміщення – 3,3 м. Будівля розташована на території підприєм-
ства, окремого виїзду/в’їзду з території підприємства немає. Рік введення 
в експлуатацію – 1947. Об’єкт не використовується, перебуває в задовіль-
ному стані, потребує ремонту. Інженерні мережі відсутні. Земельна ділянка 
окремо не виділена.

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 пропозиції та заува ження громадян та їх об’єднань, для на-
дання відповідей та роз’яс нень на звернення з питань діяльності

у фонді державного майна україни за номером  
телефону 2542976 працює «гаряча лінія».

За номером «гарячої лінії» приймаються телефонні звернення заявників 
та надається інформація щодо структурного підрозділу Фонду, до компетен-
ції 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
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ПроДаЖ оБ’ЄКТіВ ГрУПИ е
Фонд державного майна України повідомляє, що аукціон з про

дажу державного пакета акцій ПаТ «укрсоцБанк» у кількості  
6 762 шт., що становить 0,00004 % статутного капіталу товариства, 
запланований на 15 січня 2016 року, не відбувся у зв’язку з відсутніс-
тю заяв від потенційних покупців.

До УВаГИ оЦінЮВаЧіВ
На засіданні Екзаменаційної комісії, що відбулася у Фонді держав-

ного майна України (далі – Фонд) 17.12.2015, розглядалися питання 
щодо практичної оціночної діяльності суб’єктів оціночної діяльності. 
За результатами розгляду встановлено, що оцінювачами зазначених 
суб’єктів господарювання порушувалися нормативно-правові акти з 
оцінки майна під час складання звітів про оцінку майна.

Згідно з пунктом 1 розділу ІІ Положення про порядок анулювання 
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання 
та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду від 
27.03.2006 № 513 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
11.04.2006 за № 417/12291 (у редакції наказу Фонду від 01.10.2015 
№ 1465), Фонд листами від 12.01.2015 № 10-36-322 та № 10-36-324 
проінформував суб’єктів оціночної діяльності щодо неприпустимості 
порушення вимог нормативно-правових актів з оцінки майна та май-
нових прав.

У разі виявлення у подальшому порушень чинного законодавства з 
питань оцінки майна, зокрема, під час складання звітів про оцінку май-
на, Фонд буде змушений анулювати сертифікати суб’єктів оціночної ді-
яльності таким суб’єктам господарювання:

1. ТОВ «Ернст енд Янг» (код за ЄДРПОУ 33306958);
2. ТОВ «ГЦНТП-ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 32501418).

фонд державного майна україни ПовідомЛяЄ
Ухвалою господарського суду Львівської області від 25.08.2015 по 

справі № 914/2441/15 порушено провадження у справі про бан
крутство ПаТ «Львівська вугільна компанія» та введено процедуру 
розпорядження майном товариства. 

Інформаційне повідомлення про початок торгів на фондовій біржі 
України пакетом акцій ПАТ «Львівська вугільна компанія» опубліковано 
у газеті «Відомості приватизації» від 26.08.2015 № 34 (883).

ПроДаЖ ПаКеТіВ аКЦій 
на фонДоВій БірЖі
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воЛинсЬка оБЛасТЬ
інформація 

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 даху пожежного депо на 
4 автомобіля площею 15,0 м2 та частина вишки пожежного депо на 
4 автомобіля площею 5,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43000, 
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Тарасова, 17а. Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру оренд-
ної плати з метою продовження дії договору оренди.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінан-
сових інвестицій, нематеріальних активів): основні засоби – 1 наймену- 
вання.

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., м. Луцьк, вул. Тарасова, 17а. Цільове призначення земельної ділянки 
(ділянок): для обслуговування 2-ї державної пожежної частини. Правовий 
режим земельної ділянки (ділянок): право постійного користування земель-
ною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): ви-
тяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ді-
лянки від 03.02.2015.

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

31.12.2015.
� 2. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 

гуртожитку площею 12,92 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44200, 
Волинська обл., смт Любешів, вул. Брестська, 5. Мета проведення неза-
лежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розмі-
ру орендної плати з метою укладення 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: 
7 655,09 грн станом на 31.10.2015.

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., смт Любешів, вул. Брестська, 5. Цільове призначення земельної ділянки 
(ділянок): для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти (для 
обслуговування приміщень для проведення навчально-виробничого проце-
су Любешівського технічного коледжу). Правовий режим земельної ділянки 
(ділянок): право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна 
грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): витяг з технічної документації 
про нормативну грошову оцінку від 06.02.2015 № 233.

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

31.12.2015.
� 3. Найменування об’єкта оцінки: частина адміністративної будівлі 

«а9» площею 76,3 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43025, Волинська 
обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 12. Мета проведення незалежної оцінки: ви-
значення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати 
з метою укладення договору оренди.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінан-
сових інвестицій, нематеріальних активів): основні засоби – 1 наймену- 
вання.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного бу-
дівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: 
138 976,08 грн станом на 31.12.2015.

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., м. Луцьк, вул. Шопена, 12. Цільове призначення земельної ділянки (ді-
лянок): для обслуговування адміністративного приміщення. Правовий ре-
жим земельної ділянки (ділянок): право постійного користування земель-
ною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): 
витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної 
ділянки від 21.10.2011.

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

31.12.2015.
� 4. Найменування об’єкта оцінки: частина адміністративної будівлі 

«а9» площею 22,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43000, Волинська 
обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 12. Мета проведення незалежної оцінки: ви-
значення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати 
з метою укладення 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: 
40 337,10 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., м. Луцьк, вул. Шопена, 12. Цільове призначення земельної ділянки (ді-
лянок): для обслуговування адміністративного приміщення. Правовий ре-
жим земельної ділянки (ділянок): право постійного користування земель-
ною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): 
витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної 
ділянки від 21.10.2011.

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

31.12.2015.
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’єктів оціночної діяльності». До підтверд-
них документів належать:

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за 
встановленою формою (додаток 2 до Положення про конкурсний відбір 
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 
№ 1270 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за 
№ 1096/19834); копія установчого документа претендента; копії кваліфіка-
ційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде 
залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; пись-
мові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом 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 претен-
денту Фондом державного майна України; інформація про претендента (до-
кумент, 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 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 оцінювачів 
та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів та суб’єктів 
оціночної діяльності, виданими відповідно до Порядку ведення Державного 
реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом 
Фонду державного майна України від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 13.06.2013 № 937/23469; досвіду суб’єкта 
оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна; 
переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки май-
на та підписання звіту про оцінку майна, та їх особистого досвіду у прове-
денні оцінки подібного майна; письмової згоди оцінювачів, яких додатково 
буде залучено суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки  
майна.

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

конкурс відбудеться о 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 240057.

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

донецЬка оБЛасТЬ
інформація 

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

залучені до проведення незалежної оцінки
� Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщен

ня площею 1,0 м2 першого поверху учбового корпусу № 1, що пере-
буває на балансі Донбаської державної машинобудівної академії (код за 
ЄДРПОУ 02070789). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 84313, Донецька 
обл., м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 72. Мета проведення незалеж-
ної оцінки: визначення ринкової вартості майна з метою передачі його в  
оренду.

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

конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних 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).

управління приватизації об’єктів груп а, д та ж,  
т. 2804249

проДаж об’єктів групи Д за реєстрацію заяви 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний 
об’єкт приватизації на рахунок № 37180500900001;

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

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

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташу-
вання, попередньо узгодивши дату огляду зі службою з організації та про-
ведення аукціону.

конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 2003636

управління приватизації об’єктів груп а, д та ж,  
т. 2804232

проДаж об’єктів групи ж

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 3 741 860,00 грн, ПДВ – 
748 372,00 грн. 

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 4 490 232,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 449 023,20 грн, що становить 10 % від початко-

вої 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.

8. Назва об’єкта: будівлі та споруди колишньої лазні у складі не
житлової будівлі площею 171,3 м2 (літ. а); нежитлової будівлі площею 
169,2 м2 (літ. а1) та котельні площею 73,1 м2 (літ. Б).

Адреса об’єкта: вул. Радянська, 3, с. Розівка, Саратський р-н, Одеська 
обл., 68262.

Балансоутримувач: ПАТ «Южний», код за ЄДРПОУ 00413417. 
Адреса балансоутримувача: вул. Радянська, 4, с. Розівка, Саратський 

р-н, Одеська обл., 68262.
Інформація про об’єкт: окремо розташована основна кам’яна будівля 

(літ. А) площею 171,3 м2, до якої прибудована нежила прибудова (літ. А1) 
площею 169,2 м2 та окремо розташована одноповерхова кам’яна будівля 
(котельня літ. Б) площею 73,1 м2. Рік будівництва – 1986. Не експлуатується 
з 1998 року. Потребує ремонту. Земельна ділянка окремо під об’єкт при-
ватизації не виділена.

Початкова ціна без урахування ПДВ – 572 189,00 грн, ПДВ – 114 437,80 
грн.

Початкова ціна з урахуванням Пдв – 686 626,80 грн. 
Грошові кошти в розмірі 68 662,68 грн, що становить 10 % від початко-

вої 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.

Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець; 
утримання об’єкта та прилеглої території у належному санітарно-технічному 
стані; питання використання земельної ділянки під придбаним об’єктом ви-
рішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним законодавством після 
підписання акта приймання-передання об’єкта.

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

аукціон відбудеться 19 лютого 2016 року об 11.00 за адресою: 
м. одеса, вул. велика арнаутська, 15, 11й поверх, каб. 1115.

Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 15 лютого 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 з 10.00 до 16.00 (у п’ятницю – до 15.00) у 
РВ ФДМУ по Одеській області, адреса: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 
15, 11-й поверх, каб. 1113, тел. 728-72-62.

ТерноПіЛЬсЬка оБЛасТЬ
інформація 

про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної власності
Назва об’єкта: колишнє протирадіаційне сховище загальною площею 

574,9 м2 у складі: Г-Пд-1 вхід у підвал (23,7 м2); ІІ тамбур (4,8 м2); ІІІ примі-
щення (323,1 м2); ІV умивальник (8,4 м2); V туалет (10,9 м2); VI туалет (10,5 м2); 
VII умивальник (8,1 м2); VIII приміщення (14,7 м2); ІХ приміщення (14,3 м2); Х 
кладова (1,7 м2); ХІ кладова (31,7 м2); ХІІ коридор (3,8 м2); ХІІІ приміщення 
(1,6 м2); ХІV сходи (2,9 м2); ХV коридор (2,3 м2); ХVI ел. щитова (14,0 м2); XVII 
коридор (5,2 м2); XVIII дизельна (30,3 м2); ХІХ пункт управління (14,6 м2); ХХ 
вхід (24,5 м2); ХХХVII приміщення (1,9 м2); ХХХVIIІ вихід (21,9 м2).

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

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

ні міста у підвалі чотириповерхового підготовчо-розкрійного корпусу ТДВ 
«Галія». Комунікації будівлі: електропостачання наявне, зруйноване; кана-
лізаційні мережі, водопостачання, теплопостачання – від’єднані, зруйно-
вані; газопостачання відсутнє; телефонізація від’єднана; вулична мережа 
– тверде покриття. 

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 484 020,00 
грн, ПДВ – 96 804,00 грн.

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 
580 824,00 грн.

Умови продажу: покупець на власний розсуд визначає подальше ви-
користання об’єкта, здійснює державну реєстрацію нерухомого майна – 
об’єкта приватизації; питання користування земельною ділянкою покупець 
об’єкта вирішує самостійно відповідно до вимог чинного законодавства піс-
ля набуття права власності на об’єкт; подальше відчуження та передача в 
заставу об’єкта можливі лише після сплати в повному обсязі ціни продажу 
об’єкта та за умови збереження для нового власника зобов’язань, визна-
чених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу 
приватизації; надавати РВ ФДМУ по Тернопільській області необхідні ма-
теріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору купівлі-
продажу та не перешкоджати у здійсненні контролю за виконанням дого-
вору купівлі-продажу.

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

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

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

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

аукціон буде проведено 16.02.2016 об 11.00 за адресою: 
вул. Танцорова, 11, м. Тернопіль, тел. 250487. 

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

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

ЧернігівсЬка оБЛасТЬ
інформація  

про продаж на аукціоні об’єкта державної власності 
Назва об’єкта: індивідуально визначене майно у складі: будівля гаража 

на 4 бокси загальною площею 115,2 м2 та естакада (навіс). 
Адреса: Чернігівська обл., м. Мена, вул. Північна, 2.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: будівля гаража з цегляними та панельними стіна-

ми та штукатурним шаром, розділена на два приміщення, в кожному з яких є 
оглядова яма. Об’єкт має великі розпашні ворота, просторі бокси, цементну 
підлогу. Стан задовільний. Естакада (навіс) – споруда на цегляних стовпчи-
ках із залізобетонним покриттям, металевий відкритий каркас з шиферною 
покрівлею в аварійному стані. Площа – 170,6 м2, висота – 3,8 м. 

Відомості про земельну ділянку: до доріг загального користування об’єкт 
безпосереднього не прилягає, під’їзд здійснюється через приватну огоро-
джену територію. 

Початкова ціна продажу без урахування ПДВ – 45 324,72 грн, ПДВ – 
9 064,94 грн.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 54 389,66 грн. 
Грошові кошти в розмірі 5 438,97 грн, що становить 10 % від початкової 

ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312006000431, одержувач – 
РВ ФДМУ по Чернігівській області, код 14243893, банк одержувача – ГУДКСУ 
у Чернігівській області, МФО 853592. 

Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає поку-
пець; питання землекористування покупець вирішує самостійно.

Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукці-
ону, якщо це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на 
подальшу участь у цьому аукціоні.

Засоби платежу – грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн вноситься на р/р 

№ 37187500900002, одержувач – РВ ФДМУ по Чернігівській області, код 
14243893, банк одержувача – ГУДКСУ у Чернігівській області, МФО 853592.

аукціон буде проведено 19 лютого 2016 року об 11.00 за адресою: 
м. Чернігів, просп. Перемоги, 20/6. 

Кінцевий термін приймання заяв – 15 лютого 2016 року.
Служба з організації аукціону – РВ ФДМУ по Чернігівській області, адреса: 

14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 319, тел. 67-63-02, заяви про при-
ватизацію об’єкта приймаються з 8.00 до 17.00, крім суботи та неділі.

Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування з 10.00 
до 16.00, крім суботи та неділі. 

ПіДЛЯГаЮТЬ ПрИВаТИЗаЦіЇ ШЛЯХом ПроДаЖУ  
на аУКЦіоні ПіД роЗБИраннЯ 

ПереЛік 
об’єктів незавершеного будівництва державної власності,  

що підлягають приватизації шляхом продажу  
на аукціоні під розбирання 

(затверджений наказом ФДМУ від 19.01.2016 № 97)

микоЛаївсЬка оБЛасТЬ 
Цех № 32 за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 38/3.

іванофранківсЬка оБЛасТЬ
інформація  

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

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

Місцезнаходження об’єкта: 78000, Івано-Франківська обл., м. Коломия, 
вул. Б. Хмельницького.

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

в 1991 р. та припинено. По об’єкту виконано: нульовий цикл, виритий кот-
лован, влаштовано фундамент із залізобетонних паль перерізом 0,3х0,3м, 
на частині якого залитий ростверк із монолітного та збірного залізобетону. 

Частина залізобетонних паль не вирубана і виступає над землею до 3 м. 
Північно-західна сторона огороджена парканом із залізобетонних конструк-
цій. Конструкції мають деякі пошкодження: розшарування окремих блоків, 
руйнування оздоблювального шару моноліту (до арматури), вивітрювання 
розчину зі швів між блоками, викликане замоканням, оскільки немає водо-
відведення і відсутній дренаж.

Ступінь будівельної готовності об’єкта: 2 %.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 113 867,00 

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

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

гом 5 років з правом зміни первісного призначення. 
2. Під час добудови об’єкта та введення його в експлуатацію покупець 

зобов’язаний дотримуватися вимог Закону України «Про охорону навколиш-
нього природного середовища». 

3. Питання землекористування покупець вирішує самостійно після укла-
дення договору купівлі-продажу відповідно до вимог чинного законодавства.

4. Подальше відчуження та передача об’єкта приватизації можливі лише 
за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених догово-
ром купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, 
який здійснює контроль за їх виконанням.

аукціон буде проведено 17 лютого 2016 року об 11.00 в регіональ
ному відділенні за адресою: м. іванофранківськ, вул. василіянок, 
48, актовий зал.

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

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

ПіДЛЯГаЮТЬ ПрИВаТИЗаЦіЇ ШЛЯХом  
ПроДаЖУ на аУКЦіоні 

ПереЛік 
об’єктів державної власності групи ж, що підлягають  

приватизації шляхом продажу на аукціоні  
(затверджений наказом фдму від 19.01.2016 № 95)

донецЬка оБЛасТЬ 
База відпочинку «Івушка» за адресою: Донецька обл., Першотравневий 

р-н, смт Ялта, вул. Маяковського, 59б, що перебуває на балансі Оперативного 
воєнізованого гірничорятувального загону (код за ЄДРПОУ 00180841) (збе-
реження профілю діяльності).
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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 11 лютого 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.

ЗаПоріЗЬка оБЛасТЬ
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
� 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 45, 46 загаль

ною площею 23,4 м2, вбудовані в другий поверх учбововиробничого 
корпусу (літ. Б3), реєстровий номер 01038393.1.аааБгБ927, що пе-
ребувають на балансі Мелітопольської технічної школи Державного агент-
ства водних ресурсів України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька 
обл., м. Мелітополь, просп. 50-річчя Перемоги, 21.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 8 413,52 м2.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Запорізька обл., 

м. Мелітополь, просп. 50-річчя Перемоги, 21.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – розміщення учбово-

виробничого корпусу.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – постійне користування.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) – 1 015 510,66 

грн.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження термі-
ну дії до договору оренди.

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

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2015.
� 2. Назва об’єкта оцінки: вбудоване в п’ятий поверх п’ятиповерхової 

будівлі експериментальнолабораторного корпусу «а» нежитлове 
приміщення кімн. № 522 (приміщення 1, 2, 3, 4) загальною площею 
54,0 м2, що перебуває на балансі ДП «Український науково-дослідний інсти-
тут спеціальних сталей, сплавів та феросплавів». Місцезнаходження об'єкта 
оцінки: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 74а. Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку оренд-
ної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.

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

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2016.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, 

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

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 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 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 професій-
ну 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.

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

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за 
встановленою формою (додаток 2 до Положення); копія установчого доку-
мента претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працю-
ють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підпи-
сання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково 
залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання 
звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а також копії 
кваліфікаційних документів оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта оціночної 
діяльності, виданого претенденту 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 в запечатаному конвер-
ті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, 
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт, який не по-
винен перевищувати 5 календарних днів.

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

Конкурсну документацію слід подавати до відділу організаційно-
документального та інформаційного забезпечення РВ ФДМУ по Запорізькій 
області (кімн. № 9) до 05.02.2016 (включно).

конкурс відбудеться 11.02.2016 о 10.00 у рв фдму по Запорізькій 
області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. 35. 
Телефони для довідок: (061) 2260753 (56).

іванофранківсЬка оБЛасТЬ
інформація 

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

які будуть залучені до проведення незалежної  
оцінки об’єкта приватизації

�  Об’єкт приватизації: Єдиний майновий комплекс державного 
підприємства коломийський експериментальний завод програмо
ваних радіоелектронних учбових терміналів «Прут» за адресою: Івано-
Франківська обл., м. Коломия, вул. Валова, 48.

Мета проведення незалежної оцінки – продаж на аукціоні.
Основні види продукції (послуг), що виробляється: виробництво меблів 

для офісів і підприємств торгівлі.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 

(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових 
інвестицій, нематеріальних активів) – до складу ЄМК входять 14 будівель та 
споруд, 9 транспортних засобів, 579 од. інших основних засобів.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товари-
ства: 4 273,00 тис. грн.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного бу-
дівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: 
1 502,00 тис. грн станом на 31.12.2015.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так/ні): ні.
Дата оцінки – 31. 01.2016.
Претенденти подають до регіонального відділення конкурсну докумен-

тацію. Конкурсна документація подається у запечатаному конверті з описом 
підтвердних документів, що містяться в конверті. Перелік підтвердних до-
кументів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:

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

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному печат-
кою учасника конкурсу конверті і має містити пропозиції щодо вартості ви-
конання робіт об’єкта аукціону та відповідної калькуляції витрат, а також 
строк виконання робіт. Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазна-
чати в єдиній одиниці виміру – календарних днях (для об’єктів нерухомого 
майна – не більше 5 днів).

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

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

конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опубліку
вання цієї інформації у рв фдму по іванофранківській області за 
адресою: м. іванофранківськ, вул. василіянок, 48, телефон для до
відок 553139.

київсЬка оБЛасТЬ
інформація 

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

державної власності групи а, що підлягає  
приватизації шляхом продажу на аукціоні

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для 
подальшої приватизації шляхом продажу на аукціоні.

� об’єкт державної власності групи а – магазин з продажу сільсько
господарської продукції (ларь) площею 24,9 м2 за адресою: Київська 
обл., с. Петрівське, вул. Теплична, 2г, який під час приватизації не увійшов 
до статутного капіталу ПАТ «Плодорозсадницьке» (код за ЄДРПОУ 05528378) 
та перебуває на його балансі.

Дата оцінки – 31.01.2016.
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Київській області 

конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та під-
твердних документів. 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 Фондом держав-
ного майна України; 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).

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 оди-
ниці виміру – календарних днях.

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

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

конкурс відбудеться 11.02.2016 об 11.00 за адресою: м. київ, 
вул. симона Петлюри, 15, рв фдму по київській області, телефон 
для довідок 2002536.

інформація 
рв фдму по київській області про оголошення конкурсу  

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

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або спеці-
альної вартості для розрахунку орендної плати.

� 1. нежитлові приміщення № 8, 12 автозаправної станції на 500 
автомобілів (інв. 3122) загальною площею 23,5 м2, частина бетоно
ваного майданчика площею 560,0 м2, резервуар стальний типу ргс 
горизонтальний підземний (інв. № 82210) об’ємом 25,0 м3, резер
вуар стальний типу ргс горизонтальний підземний (інв. № 82211) 
об’ємом 25,0 м3, резервуар стальний типу ргс горизонтальний під
земний (інв. № 82212) об’ємом 25,0 м3, що перебувають на балан-
сі ДП «Управління забезпечення функціонування об’єктів Чорнобильської 
АЕС», за адресою: Київська обл., м. Славутич, вул. Військових будівель- 
ників, 3.

Дата оцінки – 31.01.2016
� 2. Приміщення № 20 площею 15,2 м2, приміщення № 19 та 21 

площею 7,8 м2, що перебувають на балансі Управління Державної каз-
начейської служби України у Вишгородському районі Київської області, за 
адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Кургузова, 13.

Дата оцінки – 31.01.2016.
� 3. Частина нежитлового приміщення на першому поверсі паса

жирського термінала «D» загальною площею 8,0 м2, що перебуває на 
балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», за адресою: Київська обл., 
м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Дата оцінки – 31.01.2016.
� 4. Частина нежитлового приміщення на першому поверсі паса

жирського термінала «D» загальною площею 1,0 м2, що перебуває на 
балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», за адресою: Київська обл., 
м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Дата оцінки – 31.01.2016.
� 5. Частина нежитлового приміщення на 3му поверсі пасажир

ського термінала «D» загальною площею 1,0 м2, що перебуває на ба-
лансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», за адресою: Київська обл., 
м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Дата оцінки – 31.01.2016.
� 6. Частина нежитлового приміщення на першому поверсі паса

жирського термінала «D» загальною площею 8,0 м2, що перебуває на 
балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», за адресою: Київська обл., 
м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Дата оцінки – 31.01.2016.
� 7. Частина нежитлового приміщення загальною площею 1,0 м2, 

що перебуває на балансі Маслівського аграрного технікуму ім. П. Х. Гаркавого 
Білоцерківського національного аграрного університету, за адресою: 
Київська обл., Миронівський р-н, с. Маслівка, вул. Незалежності, 66.

Дата оцінки – 31.01.2016.
� 8. нежитлове приміщення загальною площею 36,2 м2, що пере-

буває на балансі Київської обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адре-
сою: Київська обл., смт Згурівка, вул. Українська, 13.

Дата оцінки – 31.01.2016.
� 9. нежитлове приміщення загальною площею 35,0 м2, що пере-

буває на балансі Київської обласної дирекції Білоцерківського міжрайонного 
відділу УДСО при ГУ МВС України в Київській області, за адресою: Київська 
обл., Володарський р-н, смт Володарка, вул. Кооперативна, 4.

Дата оцінки – 31.01.2016.
� 10. Частина даху будівлі термінала «в» загальною площею 18,0 м2, 

що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», за адре-
сою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Дата оцінки – 31.01.2016.
� 11. нежитлове приміщення № 13 загальною площею 15,6 м2, що 

перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», за адресою: 
Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Дата оцінки – 31.01.2016.
� 12. Частина перону залізничної станції «яготин»» загальною пло

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

Дата оцінки – 31.12.2016.
� 13. нежитлове приміщення автостанції «яготин» загальною пло

щею 28,6 м2, що перебуває на балансі ДП «Київпассервіс», за адресою: 
Київська обл., м. Яготин, вул. Вокзальна, 17.

Дата оцінки – 31.01.2016.
� 14. складські приміщення загальною площею 346,75 м2, що пере-

бувають на балансі ДП «Укрвакцина», за адресою: Київська обл., м. Обухів, 
вул. Каштанова, 66а.

Дата оцінки – 31.01.2016.
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Київській області 

конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та під-
твердних документів. 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 Фондом держав-
ного майна України; 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).

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 оди-
ниці виміру – календарних днях.

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

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

конкурс відбудеться 11.02.2016 об 11.00 за адресою: м. київ, 
вул. симона Петлюри, 15, рв фдму по київській області, телефон 
для довідок 2002536.

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
� Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 

10,7 м2 на першому поверсі зуботехнічної лабораторії. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пекарська, 69а. Балансоутримувач: Львівський 
національний медичний університет імені Данила Галицького. Мета про-
ведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру 
орендної плати з метою укладення договору оренди.

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

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Пекарська, 69а.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2016 (орі-

єнтовно).
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про кон-

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

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної 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», 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 в конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що має 

підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та 
свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими 
відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному 
реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом ФДМУ від 19.12.2001 № 2355; 
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 особисто-
го досвіду у проведенні оцінки подібного майна; письмової згоди оцінюва-
чів, яких буде залучено суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт 
з оцінки майна.

Для участі в конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Львівській облас-
ті 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 
Положення); копія установчого документа претендента; копії кваліфікацій-
них 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 скла-
ді та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі 
подібного 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 зро-
бити 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.

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’єкта
� Назва об’єкта оцінки: пакет акцій розміром 96,129 % статутно

го капіталу ПаТ «Тернопільський радіозавод «оріон» (код за ЄДРПОУ 
22607719). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 46023. м. Тернопіль. вул. 
15 Квітня, 6. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості пакета акцій ПАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон», що підля-
гає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом 
аукціону.

Основні види продукції (послуг), що виробляється: розробка та вироб-
ництво обладнання радіозв’язку.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком: 
7 121 од. (у т. ч. будинки та будівлі нежитлові – 87 од.; будинки житлові – 14 од.; 
пристрої передавальні – 12 од.; прилади, інструменти, інформаційні системи 
– 322 од.; інші основні фонди – 2 124 од.; інші основні засоби – 4 561 од.)

Балансова залишкова вартість основних засобів станом на 01.12.2015 
– 26 450,00 тис. грн, незавершеного будівництва – 1 163,00 тис. грн, довго-
строкових фінансових інвестицій та нематеріальних активів немає.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 13,7638 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Тернопіль, вул. 15 

Квітня, 6 (3,7381 га); с. Байківці Тернопільського району Тернопільської 
області (6,9657 га); м. Зборів Тернопільської області (2,24 га); с. Ратищі 
Зборівського району Тернопільської області (0,52 га); с. Малашівці 
Зборівського району Тернопільської області (0,3 га).

Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для обслуговування 
будівель та споруд товариства.

Правовий режим земельної ділянки (ділянок): договори оренди, дер-
жавні акти.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): 15 228 414,15 
грн.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): немає.
Дата оцінки – 31.01.2016.
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 претендентом до 
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, заві-
рені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів 
оцінювачів; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого пре-
тенденту Фондом державного майна України; інформацію про претендента 
(документ, який має містити відомості про претендента щодо його досвіду 
роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють 
у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки 
майна, у тому числі подібного майна, тощо).

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

ті, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих 
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та профе-
сійну оціночну діяльність в Україні», яким передбачено здійснення діяльнос-
ті з оцінки майна за напрямами – «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та 
«Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав 
та нематеріальних активів у тому числі оцінка прав на об’єкти інтелектуаль-
ної власності»; які мають відповідну кваліфікацію 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, затвердженого наказом ФДМУ від 10.06.2013 
№ 796 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.06.2013 
за № 937/23469; які мають досвід у проведенні оцінки майна, зокрема  
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подібного майна; у складі яких працюють оцінювачі, які будуть залучені до ви-
конання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, та мають 
особистий досвід у проведенні оцінки подібного майна; за наявності пись-
мової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної 
діяльності до виконання робіт з оцінки майна. 

У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет докумен-
тів, а подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні 
прий має рішення щодо недопущення його до участі в конкурсі. За письмо-
вою заявою претендента підготовлена ним конкурсна документація може 
бути повернута після затвердження протоколу засідання комісії. Претендент 
має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомив-
ши 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 через 14 днів після дати опублікування цієї 
інформації в газеті «відомості приватизації» о 10.00 у рв фдму по 
Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11. 
Телефон для довідок 526685.

ХарківсЬка оБЛасТЬ
інформація 

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

І. 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 Харківській 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 
укладен-
ня до-
говору

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

5

ІІ. 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 Нежитлові приміщення їдальні – кімн. № 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 31 на першому поверсі триповерхової будівлі навчального 
корпусу (інв. № 10310000, літ. Б-3) загальною площею 125,3 м2 
за адресою: м. Харків, просп. Перемоги, 55в, що перебувають на 
балансі Харківського професійного ліцею будівництва, 02547814, 
тел. (057) 336-09-73

28.02.16 Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
продовження до-
говору оренди

2 Нежитлові приміщення – сходова клітка (№ 19) на першому поверсі 
4-поверхової будівлі учбового корпусу (інв. № 35743, літ. «А-4») за-
гальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 
71, що перебувають на балансі Національного університету «Юри-
дична академія ім. Ярослава Мудрого» (ідентифікаційний номер 
02071139), тел. 704-92-93

23.03.16 Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
продовження до-
говору оренди

3 Нежитлове приміщення будівлі Завгороднівського лісництва, інв. 
№ 161, загальною площею 48,91 м2 за адресою: Харківська обл., 
Балаклійський р-н, с. Завгороднє, що перебуває Державного 
підприємства «Ізюмське лісове господарство» (ідентифікаційний 
номер 00993113), тел.: (8-243) 2-15-98, 2-22-16

28.01.16 Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
продовження до-
говору оренди

4 Нежитлове приміщення будівлі Придонецького лісництва, інв. 
№ 60, загальною площею 52,4 м2 за адресою: Харківська обл.,  
Ізюмський р-н, с. Придонецьке, що перебуває на балансі Держав-
ного підприємства «Ізюмське лісове господарство» (ідентифікацій-
ний номер 00993113), тел.: (8-243) 2-15-98, 2-22-16

28.01.16 Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
продовження до-
говору оренди

5 Частина фарбувального відділення площею 168,0 м2 та побутова 
частина площею 36,0 м2 на третьому поверсі триповерхової вироб-
ничої будівлі цеху пожежогасіння (інв. № 1629) загальною площею 
204,0 м2, що перебувають на балансі ДП «Харківський механічний 
завод», за адресою: м. Харків, вул. Залютинська, 6 (ідентифікацій-
ний номер 08248877), тел. 372-74-46 

На дату, 
визна-
чену 

орендо-
давцем

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди для пого-
дження розрахунку 
орендної плати (за 
заявою від сторон-
ньої організації)

6 Нежитлове приміщення у прибудові до механічного цеху загальною 
площею 57,0 м2 (інв. № 635), що перебуває на балансі ДП «Харків-
ський механічний завод», за адресою: м. Харків, вул. Залютинська, 
6 (ідентифікаційний номер 08248877), тел. 372-74-46 

На дату, 
визна-
чену 

орендо-
давцем

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди для пого-
дження розрахунку 
орендної плати (за 
заявою від сторон-
ньої організації)

7 Нежитлові приміщення на першому поверсі Електромеханічно-
го технікуму загальною площею 31,98 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Крупської, 36, що перебувають на балансі Харківської держав-
ної академії міського господарства ім. О. М. Бекетова, 02071151,  
тел. 707-32-01

10.12.15 Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
продовження до-
говору оренди

8 Нежитлове приміщення – частина кімн. № 2 на першому поверсі 
4-поверхової нежитлової будівлі учбово-побутового корпусу загаль-
ною площею 10,0 м2 за адресою: м. Харків, бульв. І. Каркача, 20, 
що перебуває на балансі Центру професійно-технічної освіти № 1 
м. Харкова, 25456391, тел. (057) 299-30-30

28.01.16 Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

9 Нежитлове приміщення – № 5 на першому поверсі одноповерхової 
будівлі «Крамниця на 4 робочих місця» загальною площею 23,4 м2 
за адресою: Харківська обл., Нововодолазький р-н, с. Ватутіне, 
вул. Військова, 22, що перебуває на балансі Навчального центру 
Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій, 33879077, тел. (057) 
406-83-29

01.02.16 Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

10 Нежитлові приміщення – кімн. № 2, 4, 5 на цокольному поверсі 
4-поверхового головного учбового корпусу № 1 загальною площею 
98,4 м2 за адресою: Харківська обл., смт Мала Данилівка, вул. Ака-
демічна, 1, що перебувають на балансі Харківської державної зо-
оветеринарної академії, 00493758, тел.: (057) 635-74-73, 5-75-31

29.01.16 Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

11 Нежитлові приміщення – кімн. № 2, 4, 5 на цокольному поверсі 
4-поверхового головного учбового корпусу № 1 загальною площею 
98,4 м2 за адресою: Харківська обл., смт Мала Данилівка, вул. Ака-
демічна, 1, що перебувають на балансі Харківської державної зо-
оветеринарної академії, 00493758, тел.: (057) 635-74-73, 5-75-31

29.01.16 Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

12 Нежитлові приміщення – кімн. № 2, 4, 5 на цокольному поверсі 
4-поверхового головного учбового корпусу № 1 загальною площею 
98,4 м2 за адресою: Харківська обл., смт Мала Данилівка, вул. Ака-
демічна, 1, що перебувають на балансі Харківської державної зо-
оветеринарної академії, 00493758, тел.: (057) 635-74-73, 5-75-31

29.01.16 Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

13 Нежитлові приміщення – кімн. № 1.7-1.15, 1.17-1.23 одноповер-
хового громадського будинку загальною площею 284,2 м2 за адре-
сою: м. Харків, вул. Ньютона, 6а, що перебувають на балансі ДП 
«Завод ім. В. О. Малишева», 14315629, тел. 784-44-28

На дату, 
визна-
чену 

орендо-
давцем

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди для пого-
дження розрахунку 
орендної плати (за 
заявою від сторон-
ньої організації)

14 Нежитлове службове приміщення – кімн. № б/н на першому по-
версі одноповерхової адміністративної будівлі загальною площею 
9,9 м2 за адресою: Харківська обл., Дергачівський р-н, 38-й км 
траси «Харків-Бєлгород», МП «Гоптівка», що перебуває  
на балансі Державної фіскальної служби України, 39292197,  
тел.: (044) 272-51-59, 272-08-41

15.02.16 Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

15 Частина покрівлі 9-поверхової адміністративної будівлі – гуртожи-
ток загальною площею 10,6 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цілино-
градська, 52, що перебуває на балансі Харківського національного 
технічного університету сільського господарства імені Петра Васи-
ленка, 00493741, тел. (057) 700-39-14

На дату 
підпи-
сання 
наказу

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

№ 
з/п

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

контактний телефон) 

Дата 
оцінки

Мета проведення 
оцінки

16 Нежитлові приміщення – частина підвального приміщення площею 
9,0 м2 та ділянка поверхні покрівлі на даху площею 3,0 м2, роз-
міщені в будівлі гуртожитку № 7 Харківського національного універ-
ситету ім. В. Н. Каразіна, загальною площею 12,0 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Артема, 46, що перебувають на балансі Харківського 
національного університету ім. В. Н. Каразіна, 02071205,  
тел.: (057) 705-12-47, 707-52-31

18.12.15 Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
продовження до-
говору оренду

По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсі 
подають до РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію, яка 
складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів. До підтверд-
них 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 оці-
нювачів за напрямами, які працюють у штатному складі і яких буде залу-
чено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові 
згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до прове-
дення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені 
їхніми особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяль-
ності, виданого претенденту ФДМУ; інформація про претендента (доку-
мент, 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 май-
на, у тому числі подібного 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 має 
становити не більше 5 днів для об’єктів оренди нерухомого майна (піс-
ля 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».

конкурс відбудеться у рв фдму по Харківській області за адре
сою: 61024, м. Харків, вул. гуданова,18, 3й поверх, каб. 313 об 
11.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації. Тел. для до
відок (057) 7051857.

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

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: об’єкт незавершеного будівництва держав

ної власності – фельдшерськоакушерського пункт разом із земель
ною ділянкою, на якій він розташований. Місцезнаходження об’єкта: 
с. Борівці, Кіцманський р-н, Чернівецька обл.

Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу 
на аукціоні.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів): 1 од. (об’єкт незавершеного будівництва державної 
власності).

Балансова залишкова вартість основних засобів : інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки: 0,0663 га, кадастровий № 7322581000:01: 

001:0212.
Місце розташування земельної ділянки: с. Борівці, Кіцманський р-н, 

Чернівецька обл. Цільове призначення земельної ділянки: землі охорони 
здоров’я і соціальних послуг 03.03 – для будівництва і обслуговування буді-
вель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги.

Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня.
Нормативна грошова 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 – 31.01.2016.
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 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за 
№ 1096/19834.

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

тверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та сві-
доцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими від-
повідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного май-
на України від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 13.06.2013 за № 937/23469; відповідної кваліфікації оцінювачів з 
експертної грошової оцінки земельних ділянок, що має підтверджуватися 
чинними кваліфікаційними свідоцтвами, виданими відповідно до Порядку 
видачі Кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки 
земельних ділянок, затвердженого наказом Державного агентства земель-
них ресурсів України від 10.08.2007 № 116, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 10.09.2007 за № 1051/14318; досвіду суб’єкта оціночної ді-
яльності у проведенні оцінки майна (експертної грошової оцінки земельних 
ділянок), зокрема подібного майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені 
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку (експерт-
ну грошову оцінку земельної ділянки), та мають особистий досвід у прове-
денні оцінки подібного майна; письмової згоди оцінювачів, яких додатково 
буде залучено суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки  
майна.

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяль-
ності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, 
виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав 
та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено здій-
снення практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна 
та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцін-
ки, та які мають ліцензію на виконання землеоціночних робіт, отриману 
відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господар-
ської діяльності».

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

заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 2 до 
Положення); копія установчого документа претендента; копії кваліфіка-
ційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде 
залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна (екс-

пертну грошову оцінку земельної ділянки); письмові згоди оцінювачів, яких 
буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки май-
на (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про 
оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки), завірені їхніми 
особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів оцінюва-
чів; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенден-
ту Фондом державного майна України; копія ліцензії на виконання земле-
оціночних робіт, видана центральним органом виконавчої влади з питань 
земельних ресурсів; 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).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конвер-
ті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції ви-
трат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт у ка-
лендарних днях.

Конкурсну документацію слід подавати до відділу персоналу та органі-
заційного забезпечення РВ ФДМУ по Чернівецькій області (вул. Л. Кобилиці, 
21а, м. Чернівці, каб. 5) до 16.45 10.02.2016.

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

конкурс відбудеться 16 лютого 2016 р. о 10.00 у рв фдму по 
Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Л. кобилиці, 21а. 
Телефон для довідок (0372) 554484.

м. київ
інформація 

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

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

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Площа, 
м2

Адреса об’єкта 
оцінки Балансоутримувач Орієнтовна 

дата оцінки
1 Частина даху та 

технічного поверху
8,9 м. Київ, просп. Чер-

вонозоряний, 51
ДП «Науково-дослідний інсти-
тут будівельного виробництва»

31.01.16

2 Частина даху та 
технічного поверху

9,1 м. Київ, просп. Чер-
вонозоряний, 51

ДП «Науково-дослідний інсти-
тут будівельного виробництва»

31.01.16

3 Частина даху та 
технічного поверху

22,4 м. Київ, просп. Чер-
вонозоряний, 51

ДП «Науково-дослідний інсти-
тут будівельного виробництва»

31.01.16

4 Частина даху та 
технічного поверху

14,1 м. Київ, просп. Чер-
вонозоряний, 51

ДП «Науково-дослідний інсти-
тут будівельного виробництва»

31.01.16

� 2. 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 Нерухоме майно 2,0 м. Київ, вул. Еспла-

надна, 42
ДП «Національний спортивний 
комплекс «Олімпійський»

31.01.16

2 Частина нежитлово-
го приміщення

2,0 м. Київ, вул. Акаде-
міка Глушкова, 2а

Київський національний універси-
тет ім. Т. Шевченка

31.01.16

3 Нерухоме майно 15,4 м. Київ, пл. Пере-
моги, 2

ДП «Національний цирк України» 31.01.16

4 Нерухоме майно 2,0 м. Київ, вул. Брат-
ська, 12

Київська державна академія  
водного транспорту  
ім. Гетьмана П. Конашевича-
Сагайдачного

31.01.16

5 Нерухоме майно 3,0 м. Київ, бульв. 
Дружби Народів, 28

Міністерство економічного роз-
витку і торгівлі України

31.01.16

6 Нерухоме майно 164,6 м. Київ, вул. Нижній 
Вал, 37

ДНЗ «Центр професійної освіти 
технологій та дизайну м. Києва»

31.01.16

7 Нерухоме майно 578,0 м. Київ, вул. Магні-
тогорська, 5

195 Центральна база державної 
спеціальної служби транспорту 
(в/ч Т0710)

31.01.16

8 Нерухоме майно 4,0 м. Київ, вул. Дегтя-
рівська, 49г

ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет  
ім. В. Гетьмана»

31.01.16

9 Частина нежитлово-
го приміщення

2,0 м. Київ, вул. Еспла-
надна, 42

ДП «Національний спортивний 
комплекс «Олімпійський»

31.01.16

� 3. 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 Частина нерухомого 

майна
76,6 м. Київ, вул. Василь-

ківська, 1
ДП «Національний центр Олек-
сандра Довженка»

29.02.16

2 Частина нерухомого 
майна

11,1 м. Київ, вул. Михай-
лівська, 1/3

ДП «Готель «Козацький» 29.02.16

3 Частина нерухомого 
майна

1,0 м. Київ, вул. Суво-
рова, 1

Національний транспортний 
університет

29.02.16

4 Частина нерухомого 
майна

1,0 м. Київ, вул. Кікві-
дзе, 42

Національний транспортний 
університет

29.02.16

5 Частина нерухомого 
майна

2,0 м. Київ, просп. Чер-
вонозоряний, 51

ДП «Науково-дослідний інститут 
будівельного виробництва»

29.02.16

6 Асфальтований 
майданчик

43,0 м. Київ, вул. Лені-
на, 34

Бортницьке міжрайонне управ-
ління водного господарства

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 до-
датково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та під-
писання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копія 
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом 
державного майна України; інформація про претендента (документ, який 
містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та 
особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному скла-
ді 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, 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 12 лютого 2016 р.».

конкурс відбудеться 12 лютого 2016 р. об 11.00 у рв фдму по 
м. києву за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для дові
док 2810032.

Документи приймаються до 12.30 8 лютого 2016 р. за адресою: м. Київ, 
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок 281-00-32.

Продовження рубрики на стор. 7

оГоЛоШеннЯ Про намір ПереДаТИ ДерЖаВне майно В оренДУ

 департамент з питань управління державним майном та орендних відносин, т. 2003439

о р е н Д а

вінницЬка оБЛасТЬ
огоЛоШення  

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,  

контактний телефон)

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство внутрішніх 
справ України

08733794, Медичний реабілітаційний центр МВС 
України «Південний Буг», тел. (04338) 2-24-39

Нерухоме майно –нежитлове вбудоване приміщення на 
першому поверсі будівлі приймального відділення літ. «Л»

08733794.1.НФЖБФН025 22000, Вінницька обл., Хмільницький 
р-н, м. Хмільник, вул. Шевченка, 25

14,0 72 913,00 2 роки 364 дні Здійснення торгівлі продовольчи-
ми та непродовольчими товарами

2 Державна казначейська 
служба України

37897753, управління Державної казначейської 
служби України у Тульчинському районі Вінниць-
кої області, тел. (04335) 2-12-31

Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованого при-
міщення на першому поверсі двоповерхового громадсько-
го будинку, будівлі ДКСУ (літ. А)

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

4,5 19 469,00 2 роки 364 дні Розміщення офіса

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21100, м. вінниця, вул. гоголя, 10, тел. (0432) 675217, факс 562484, 
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».

Продовження таблиці



5
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донецЬка оБЛасТЬ
огоЛоШення 

орендодавця – рв фдму по донецькій 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

00208775, Слов’янський хіміко-механічний технікум, 84100, Доне-
цька обл., м. Слов’янськ, вул. К. Маркса, 41, тел. (06262) 2-10-84 

Частина вестибуля першого по-
верху будівлі учбового корпусу 

00208775.1. КГЧХАЮ004 84100, Донецька обл., м. Слов’ян-
ськ, вул. Карла Маркса, 41 

12,0 21 499,00  
станом на 30.09.2015

1 рік Розміщення буфету, що не здійснює продаж  
товарів підакцизної групи, у навчальному закладі

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61024, м. Харків, вул. гуданова, 18, рв фдму по донецькій області. 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 об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди 
відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (057) 704-17-36.

ЗаПоріЗЬка оБЛасТЬ
огоЛоШення  

орендодавця – рв фдму по Запорізькій 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

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 това-
рів підакцизної групи, у навчальному закладі

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, рв фдму по Запорізькій області, тел.: 
(061) 2260787, 2260788, 2260789, 2270785. 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 об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

київсЬка оБЛасТЬ
огоЛоШення  

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

№  
з/п

Назва органу  
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична  

адреса, контактний телефон)

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство інфра-
структури України

ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» Частина приміщення № 283 на 
другому поверсі пасажирського 
термінала «D»

20572069.1435.НЛТНПД1884 Київська обл., м. Бориспіль, 
Аеропорт

4,6 315 475,00 1 рік Згідно з додатком 2 до Методики розрахунку орендної плати 
за державне майно та пропорції її розподілу, орендна ставка за 
яким дорівнює або є більшою за 18 %

2 Міністерство енерге-
тики та вугільної про-
мисловості України

ВП «Атомремонтсервіс» ДП «НАЕК «Енер-
гоатом»

Нежитлові приміщення № 115-117 
будівлі плодоовочевої бази з комп-
ресорною конденсаторною

24584661.1006.ЖЦНЖШИ006.10 Київська обл., м. Славутич, 
вул. Ентузіастів, 7

256,7 725 700,00 5 років Розміщення складу

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. київ, вул. с. Петлюри, 15, рв фдму по київ ській області. У разі 
надходження двох або більше заяв на 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 інфра-
структури України

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

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

33073442.1.БИКУГЧ487 м. Львів, вул. Любін-
ська, 168

4,0 93 158,00  
станом на 31.10.2015

1 рік Розміщення пункту прокату авто-
мобілів (інше використання)

2 Державна служба 
геології та надр 
України

01432799, Західно-Українська геофізична розвідувальна експедиція Дер-
жавного геофізичного підприємства «Укргеофізика», 79040, м. Львів-40, 
вул. Данила Апостола, 9a, тел. (032) 267-26-31, факс (032) 267-23-41

Нежитлові приміщення № 1-12, 18 на першому по-
версі одноповерхової будівлі їдальні 

01432761.71.МЧЦРЛУ046 м. Львів, вул. Данила 
Апостола, 9a

203,9 1 186 566,00  
станом на 31.11.2015

2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господа-
рювання, що здійснює побутове 
обслуговування населення

3 Державна служба 
геології та надр 
України

01432799, Західно-Українська геофізична розвідувальна експедиція Дер-
жавного геофізичного підприємства «Укргеофізика», 79040, м. Львів-40, 
вул. Данила Апостола, 9a, тел. (032) 267-26-31, факс (032) 267-23-41

Нежитлові приміщення № 7, 8, 9 на першому повер-
сі двоповерхової будівлі Головного корпусу № 2

01432761.71.МЧЦРЛУ001 м. Львів, вул. Данила 
Апостола, 9a

31,2 180 969,00  
станом на 30.11.2015

 2 роки 11 місяців Розміщення офіса

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

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 неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство охоро-
ни здоров»я України

02010824, ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна акаде-
мія», 36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23, тел. 60-20-51

Частина даху гур-
тожитку № 4 

31035253.1.НФАХЧД045 м. Полтава вул. Лу-
ценка, 44 

4,0 3 000,00 2 роки 11 місяців Розміщення операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого 
(мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають 
послуги з доступу до мережі Інтернет

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, 4й 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 відповід-
но до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ХерсонсЬка оБЛасТЬ, авТономна ресПуБЛіка крим та м. севасТоПоЛЬ
огоЛоШення 

орендодавця – рв фдму в Херсонській області, автономній республіці крим та м. севастополі 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 казначейська 
служба України

37959517, Головне управління Державної казначейської служби України у Херсонській 
області, 73003, м. Херсон, вул. Комсомольська, 21, тел. (0552) 49-43-32

Частина одноповерхової будівлі транс-
форматорної підстанції

– м. Херсон, вул. Комсомоль-
ська, 21

2,0 – 1 рік Розміщення електрообладнання

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». 

ЧернівецЬка оБЛасТЬ
огоЛоШення  

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти і 
науки України 

03363140, Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький  
політехнічний коледж», 58029, м. Чернівці, вул. П. Каспрука, 2,  
тел./факс (0372) 3-70-47

Нежитлові вбудовані приміщення цокольного 
поверху будівлі гуртожитку (літ. А)

03363140.13.ЮКЕКЖМ 017 м. Чернівці, 
вул. П. Каспрука, 8

12,6 92 727,00 2 роки 364 дні Розміщення суб’єкта господарювання, що здій-
снює побутове обслуговування населення (прання 
білизни)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернівці, вул. Л. кобилиці, 21а, рв фдму по Чернівецькій області, контактний 
телефон 554235. 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 ого-
лосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ЧернігівсЬка оБЛасТЬ
огоЛоШення  

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

№  
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти  
і науки України

34492238, Відокремлений підрозділ національного університету біоресурсів 
і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут», 16600, 
Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, 10, тел.: (04631) 2-52-70, 2-32-61 

Частина приміщення в будівлі виробничо-
го корпусу 

00493706.15.ЧВИДАР017 Чернігівська обл., м. Ніжин, 
вул. Механізаторів, 13 

135,0 81 000,00 2 роки 364 дні Виробництво паливних 
брикетів

2 Міністерство освіти  
і науки України

00729149, Прилуцький агротехнічний коледж, 17500, Чернігівська обл., 
м. Прилуки, вул. Київська, 178, тел. (04637) 3-20-50

Нежитлове приміщення на другому поверсі 
триповерхової будівлі учбового корпусу 

00729149.1.БЕШСНП1016 Чернігівська обл., м. Прилуки, 
вул. Київська, 178

14,87 43 994,42 2 роки 364 дні Розміщення буфету 

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. миру, 43, рв фдму по Чернігівській області, тел. (0462) 
774495, 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 економічного 
розвитку і торгівлі України

00151644, Державне підприємство «Науково-дослідний інститут «Елас-
тик», 02000, м. Київ, вул. Празька, 5, тел. (044) 292-51-23

Нежитлові приміщення на першому по-
версі будівлі корпусу № 1 (інв. № 4)

– м. Київ, вул. Празь-
ка, 5 

299,8 2 417 730,00  
станом на 30.09.2015

2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що здій-
снює побутове обслуговування населення

2 Міністерство соціальної по-
літики України 

03187691, Київське казенне експериментальне протезно-ортопедичне 
підприємство, 04070, м. Київ, Фролівська, 4

Нерухоме майно на третьому поверсі ви-
робничої будівлі підприємства

– м. Київ, вул. Фро-
лівська, 4 

61,0 726 060,00 1 рік Розміщення виробництва та зберігання 
протезно-ортопедичних виробів

3 Міністерство освіти  
і науки України 

02070921, Національний технічний університет України «Київський  
політехнічний інститут», 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37,  
тел. (044) 236-79-89

нерухоме майно – нежитлове приміщен-
ня: кімн. 37 на першому поверсі будівлі 
гуртожитку № 19

02070921.1.БДЧАХЯ221 м. Київ, вул. Бор-
щагівська, 146 

69,3 689 310,00 2 роки 11 місяців Розміщення громадської організації на площі, 
що не використовується для провадження під-
приємницької діяльності

4 Міністерство охорони 
здоров’я України

01896702, Національна медична академія післядипломної освіти  
імені П. Л. Шупика, 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9,  
тел. (044) 205-49-46 

Нерухоме майно – частина технічного 
поверху – 11,0 м2, частина даху – 6,0 м2

01896702.ААААЛБ375 м. Київ, вул. Доро-
гожицька, 9

17,0 518 900,00  
станом на 30.09.2015

2 роки 11 місяців Розміщення оператора телекомунікацій, який 
надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку

5 Державна служба статисти-
ки України

02363095, Головне управління статистики у м. Києві, 04050, м. Київ, 
вул. Тургенєвська, 71, тел. (044) 486-71-38 

Нерухоме майно – частина технічного 
поверху будівлі площею 5,0 м2 та частина 
даху будівлі площею 10,0 м2

02363095.1.АААДЕЖ512 м. Київ, вул. Турге-
нєвська, 71-75

15,0 415 014,00  
станом на 30.09.2015

2 роки 11 місяців Розміщення оператора телекомунікацій, який 
надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку

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. 2810018. 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

ЗаПоріЗЬка оБЛасТЬ
інформація 

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

аукціону на право оренди нерухомого державного майна
� Назва об’єкта: частина коридору № 153 першого поверху голов

ного корпусу (літ. а34; а32; а4, а5), реєстровий № 02070849.2. 
аааккд923, загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Запоріжжя, 
вул. Жуковського, 64.

Згідно зі звітом про незалежну оцінку вартість нерухомого майна на 
30.11.2015 становить 6 752,00 грн без ПДВ.

Об’єкт оренди перебуває на балансі Запорізького національного тех-
нічного університету.

Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Основні вимоги щодо умов конкурсу:
1. Цільове призначення: розміщення торговельного об’єкта з прода-

жу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи (орендна став-
ка 8 %). 

2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати порівняно 
із стартовим. стартовий розмір орендної плати за базовий місяць орен
ди – грудень 2015 року без урахування Пдв становить 46,00 грн.

3. Строк оренди – 2 роки 364 дні з можливим продовженням догово-
ру оренди за умови обов’язкового погодження з органом, уповноваженим 
управляти об’єктом оренди.

4. Забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його по-
шкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому сані-
тарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендо-
ване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в 
оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи 
протипожежної безпеки. 

5. Передане в оренду майно чи його частина не підлягає передачі в суб-
оренду та приватизації.

6. Протягом місяця після укладення договору застрахувати орендоване 
майно на суму, не меншу, ніж його вартість за висновком про вартість, на 
користь балансоутримувача, який несе ризик випадкової загибелі чи пошко-
дження об’єкта оренди в порядку, визначеному законодавством, та надати 
орендодавцю та балансоутримувачу копії договору страхування орендова-
ного майна (страхового поліса) разом з документами, що підтверджують 
сплату страхового внеску. Постійно поновлювати договір страхування таким 
чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим. 

7. Здійснювати витрати, пов’язані з утриманням орендованого майна. 
Протягом 15 робочих днів після підписання договору укласти з балансо-
утримувачем орендованого майна договір про відшкодування витрат балан-
соутримувача на утримання орендованого майна, надання комунальних по-
слуг орендарю та надати його копію орендодавцю. У разі потреби орендар 
укладає договори на комунальні послуги безпосередньо з підприємствами, 
організаціями, які надають такі послуги. 

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

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

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

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

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної ко-
місії такі матеріали: 

відповідно до вимог п. 7 Порядку проведення конкурсу на право оренди 
державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 31.08.2011 № 906, а саме: 

заяву про участь у конкурсі; проект договору з пропозицією щодо ви-
конання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно 
якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформа-
цію про засоби зв’язку з ним; відомості про претендента. 

конкурс буде проведений о 14.00 на 21й календарний день з дати 
опублікування цієї інформації в газеті «відомості приватизації» за адре
сою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. 35, рв фдму по 
Запорізькій області. 

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

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

Якщо дата кінцевого терміну приймання заяв припадає на неробочий чи 
святковий день, то днем кінцевого терміну приймання заяв вважається по-
передній перед такими вихідними чи святковими днями робочий день. 

У разі якщо дата проведення конкурсу припадає на неробочий чи свят-
ковий день, то датою проведення конкурсу вважається наступний за вихід-
ними чи святковими днями робочий день.

одесЬка оБЛасТЬ
інформація  

рв фдму по одеській області про проведення конкурсу на право 
укладення договору оренди нерухомого державного майна

Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області проводить конкурс на 
право укладення договору оренди нерухомого державного майна, яке облі-
ковується на балансі Державного підприємства по обслуговуванню інозем-
них та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс», орган 
управління – Міністерство інфраструктури України.

� Назва об’єкта оренди: не виділена частина нежитлового примі
щення одноповерхової будівлі гаража, інв. № 103007, реєстровий 
№ 21536845.1.ццкгоц001, загальною площею 90,0 м2.

Місцезнаходження об’єкта оренди: м. Одеса, вул. Одарія, 2.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 419 585,00 грн (чотири-

ста дев’ятнадцять тисяч п’ятсот вісімдесят п’ять грн 00 коп.) (без ПДВ).
стартова орендна плата за базовий місяць оренди – грудень 

2015 р. становить 5 317,12 грн (п’ять тисяч триста сімнадцять грн 
12 коп.) (без Пдв).

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

ристання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою; мета 
використання: розміщення офіса – розміщення мийки транспортних засобів 
(інше використання нерухомого майна); строк оренди – 1 рік; своєчасне і в 
повному обсязі внесення орендної плати до державного бюджету та балан-
соутримувачу (щомісяця до 12 числа місяця, наступного за звітним, з ура-
хуванням індексу інфляції), надання орендарем копій платіжних документів 
орендодавцю та балансоутримувачу; належне утримання та використання 
об’єкта оренди за цільовим призначенням; забезпечення збереження орен-
дованого майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, здійснення за-
ходів протипожежної безпеки; страхування об’єкта оренди протягом 15 днів 
з моменту укладення договору оренди на суму, не меншу, ніж його вартість 
за звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, 
визначеному чинним законодавством. Постійно поновлювати договір стра-
хування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застраховане; 
укладення з балансоутримувачем договору на компенсацію експлуатацій-
них витрат, утримання орендованого майна та надання комунальних послуг 
орендарю, витрат зі сплати податку на землю незалежно від наслідків сво-
єї господарської діяльності протягом 15 робочих днів з дати укладення до-
говору; своєчасно за згодою балансоутримувача здійснювати за власний  
рахунок поточний та інші види ремонту орендованого майна. Ця умова до-
говору не розглядається як дозвіл (згода) на здійснення поліпшень орендо-
ваного майна (створення нової речі) за власний рахунок і не тягне за собою 
зобов’язання орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень (необхід-
них витрат); зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання до-
говору повернути об’єкт оренди балансоутримувачу у належному стані, не 
гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального 
фізичного зносу, та відшкодувати балансоутримувачу збитки у разі погіршен-
ня стану або втрати (повної або часткової) об’єкта оренди з вини оренда-

ря; у разі зміни рахунка, назви підприємства, телефону, місцезнаходження 
повідомляти про це орендодавця та балансоутримувача у тижневий строк; 
заборона суборенди, приватизації та переходу права власності на орен-
доване майно до третіх осіб; компенсація переможцем конкурсу витрат на 
здійснення звіту про незалежну оцінку об’єкта оренди, яка була підставою 
для визначення стартової орендної плати, протягом 10 днів з моменту по-
відомлення про переможця конкурсу; переможець конкурсу зобов’язаний 
підписати договір оренди з орендодавцем протягом 5 робочих днів з мо-
менту його отримання, а у разі його відмови від укладення договору орен-
ди (протягом 5 робочих днів) договір оренди укладається з учасником кон-
курсу, який останній відмовився від надання пропозицій по орендній платі, 
але погодився укласти договір оренди з урахуванням своєї останньої про-
позиції орендної плати.

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

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

заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про кон-
курс; відомості про претендента; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, 
крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься претен-
дентом в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;

відомості про претендента для юридичної особи: документи, що посвід-
чують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом 
копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фі-
нансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської 
заборгованості за останній звітний період; довідку від претендента про те, 
що стосовно нього не порушено справу про банкрутство; 

відомості про претендента для фізичної особи: копію документа, що 
посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену на-
лежним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру фі-
зичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларації про 
доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – плат-
ника єдиного податку.

Пропозиції претендентів мають відповідати умовам конкурсу, зазначе-
ним в інформації про конкурс, та чинному законодавству.

Пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) та інші ма-
теріали претендентів подаються до регіонального відділення у конвертах з 
написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента. 

Заяви на участь у конкурсі з матеріалами приймаються з дати опублі-
кування цієї інформації за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 
11-й поверх, кімн. 1113, щодня з 9.00 до 16.00, по п’ятницях та передсвят-
кових днях – з 9.00 до 15.00.

Кінцевий строк приймання документів на конкурс – не більш ніж за три 
робочих дні до дати проведення конкурсу до 16.00.

Допущені для участі в конкурсі претенденти або уповноважені особи 
претендентів подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати 
за перший/базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конвер-
ті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. 
Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної плати завершу-
ється за 10 хв. до початку проведення конкурсу.

конкурс буде проведено о 10.00 на 21й календарний день піс
ля опублікування цієї інформації в газеті «відомості приватизації» 
у рв фдму по одеській області за адресою: м. одеса, вул. велика 
арнаутська, 15, 5й поверх, кімн. 503.

Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його 
розташування.

Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Одеській області 
за тел.: 731-40-59, 731-50-38.

ТерноПіЛЬсЬка оБЛасТЬ
інформація 

про проведення конкурсу на право оренди  
нерухомого державного майна

� Назва та місцезнаходження об’єкта: частина нежитлового примі
щення першого поверху площею 1,5 м2 навчального корпусу № 10, ін
вентарний номер 10310008, реєстровий номер 2010830.1.ааааЛа944, 
за адресою: вул. Чехова, 7, м. Тернопіль.

Вартість об’єкта згідно з висновком про вартість майна на 30.09.2015 
становить 9 710,00 грн без ПДВ. Розмір орендної ставки: розміщення ка-
вомата – 9 %.

розмір стартової орендної плати, визначений на підставі Методики 
розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, 
затвердженої постановою КМУ від 04.10.1995 за № 786, із змінами та до-
повненнями, становить 73,83 грн без Пдв за базовий місяць оренди 
– грудень 2015 року.

Орган управління: Міністерство охорони здоров’я України.
Балансоутримувач: Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський 

державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України», іден-
тифікаційний код за ЄДРПОУ 02010830. Юридична адреса: майдан Волі, 1, 
м. Тернопіль, 46001.

Основні умови конкурсу: 
1. Мета передачі в оренду нерухомого майна, що належить до державної 

власності: розміщення кавомата.
2. Розмір стартової орендної плати за базовий місяць оренди – грудень 

2015 року становить 73,83 грн без ПДВ.
3. Найбільша запропонована орендна плата порівняно зі стартовою 

орендною платою.
4. Ефективне використання орендованого майна відповідно до мети ви-

користання, визначеної в умовах конкурсу.
5. Строк оренди – 2 роки 11 місяців з можливістю продовження строку 

відповідно до вимог чинного законодавства на момент його закінчення і на-
лежного виконання орендарем всіх обов’язків за договором оренди.

6. Своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати з урахуванням 
індексу інфляції (щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним).

7. Фізичні та юридичні особи, які бажають взяти участь у конкурсі, мають 
сплатити гарантійний внесок (заставу) у розмірі 50 % тримісячної стартової 
орендної плати та подати до регіонального відділення підтвердні докумен-
ти про його сплату разом з іншими документами, необхідними для участі в 
конкурсі. Застава має бути перерахована на рахунок № 37315011000166 у 
банк ГУДКСУ у Тернопільській області, МФО 838012, одержувач: РВ ФДМУ 
по Тернопільській області, код за ЄДРПОУ 14037372, призначення платежу: 
гарантійний внесок (застава) за участь у конкурсі з оренди.

8. Під час укладення договору оренди з переможцем конкурсу сума за-
стави зараховується йому як виконання зобов’язання за договором орен-
ди (складова завдатку). Особам, які не стали переможцем конкурсу, сума 
застави підлягає поверненню у 30-денний термін з дати затвердження ре-
зультатів конкурсу на рахунки, вказані учасниками конкурсу.

9. Неукладення переможцем конкурсу договору оренди протягом 20 днів 
з моменту затвердження його результатів розцінюється орендодавцем як 
відмова від його укладення, а гарантійний внесок (застава) поверненню не 
підлягає та перераховується до державного бюджету.

10. Обов’язкова сплата завдатку у розмірі тримісячної орендної пла-
ти. Розмір завдатку включає суму сплаченого гарантійного внеску (заста-
ви, сплаченої для участі в конкурсі) та різницю між тримісячною орендною 
платою, встановленою за результатами конкурсу, і гарантійним внеском, 
що підлягає сплаті протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати укладення 
договору.

11. Страхування орендованого майна на повну його вартість, визначену 
за висновком про вартість майна, протягом місяця з дати укладення дого-
вору оренди на весь строк дії договору оренди.

12. Об’єкт оренди не підлягає приватизації, викупу орендарем та пе-
редачі в суборенду, забороняється перехід права власності на орендоване 
майно до третіх осіб.

13. Утримання об’єкта оренди в належному санітарно-технічному ста-
ні.

14. Забезпечення дотримання заходів протипожежної безпеки.
15. Дотримання правил охорони праці. 
16. Зобов’язання орендаря погоджувати з орендодавцем, балансоутри-

мувачем та органом, уповноваженим управляти державним майном, здій-
снення невід’ємних поліпшень орендованого майна, внесення змін до скла-
ду орендованого майна, проведення його реконструкції тощо, що зумовлює 
підвищення його вартості за власний рахунок.

17. У разі потреби, проводити поточний, капітальний та інші види ремон-
ту об’єкта оренди за власний рахунок орендаря. Поліпшення орендовано-
го майна, здійснені орендарем за власний рахунок, які можна відокремити 
від орендованого майна не завдаючи йому шкоди, визнаються власністю 
орендаря. Поліпшення орендованого майна, які неможливо відокремити від 
орендованого майна без заподіяння йому шкоди (невід’ємні поліпшення), у 
разі припинення або розірвання договору оренди, компенсації не підляга-
ють і є власністю держави. 

18. Зобов’язання орендаря у разі погіршення стану або втрати (повної 
або часткової) орендованого майна з вини орендаря, відновити майно або 
відшкодувати збитки балансоутримувачу у разі неможливості його віднов-
лення.

19. Відшкодування переможцем конкурсу замовнику витрат на прове-
дення оцінки об’єкта оренди протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати укла-
дення договору оренди. 

20. Відшкодування переможцем конкурсу витрат на публікацію інфор-
мації про конкурс у засобах масової інформації протягом 5 (п’яти) робочих 
днів з дати укладення договору оренди. 

21. Протягом 30 днів з дати затвердження результатів конкурсу фізична 
або юридична особа, з якою прийнято рішення укласти договір оренди, але 
яка відмовилась від його підписання, у разі відсутності пропозицій, що від-
повідають умовам конкурсу, від інших учасників конкурсу зобов’язана ком-
пенсувати витрати, зазначені в пунктах 19 – 20. 

22. На вимогу орендодавця та балансоутримувача надавати їм необхід-
ну інформацію щодо об’єкта оренди та забезпечувати умови для здійснення 
контрольних заходів за виконанням орендарем умов договору. 

23. Протягом 15 днів з дати підписання договору оренди укласти з ба-
лансоутримувачем об’єкта оренди договір про відшкодування витрат на на-
дання комунальних послуг орендарю. 

24. Перед поданням документів на участь у конкурсі претенденту в 
обов’язковому порядку потрібно ознайомитися з об’єктом оренди і умо-
вами його експлуатації та разом з іншими документами, необхідними для 
участі в конкурсі, надати інформацію регіональному відділенню про озна-
йомлення з об’єктом.

25. Юридичні та фізичні особи, які відмовились від укладення догово-
ру оренди, ставши переможцями у конкурсах на право оренди державного 
майна, проведених регіональним відділенням, до участі в подальших кон-
курсах не допускаються.

Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір 
орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов 
конкурсу.

конкурс з використанням відкритості пропонування розміру оренд
ної плати за принципом аукціону буде проведено о 10.00 на 21й ка
лендарний день, починаючи з дня, наступного за днем публікації цієї 
інформації у газеті «відомості приватизації» в приміщенні рв фдму по 
Тернопільській області за адресою: вул. Танцорова, 11, м. Тернопіль, 
тел. (0352) 523638.

Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його 
розташування.

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної ко-
місії такі матеріали:

заяву про участь в конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, 
крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасни-
ком конкурсу в день проведення конкурсу; проект договору оренди об’єкта, 
підписаний учасником конкурсу і завірений печаткою (за наявності); інфор-
мацію про засоби зв’язку з ним та документи, визначені наказом Фонду дер-
жавного майна від 15.02.2013 № 201 «Про затвердження Переліку докумен-
тів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що 
належить до державної власності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 01.03.2013 за № 346/22878 (зі змінами);

відомості про претендента відповідно до вимог п. 7 Порядку проведення 
конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 за № 906, а саме:

а) для учасників конкурсу, які є юридичними особами: документи, що по-
свідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріу-
сом копії установчих документів; копію витягу з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином ко-
пію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської 
і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про 
те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;

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

Пропозиції (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) та інші до-
кументи подаються у конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки 
претендента (для фізичних осіб за наявності). 

Документи, що подаються на конкурс, мають бути належним чином 
оформлені. Помарки і виправлення в них не допускаються.

Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів – за 3 робочих 
дні до дати проведення конкурсу до 16.00.

Отримати додаткову інформацію можна в РВ ФДМУ по Тернопільській 
області (каб. 701), тел. (0352) 52-36-38, за адресою: 46008, м. Тернопіль, 
вул. Танцорова, 11. Заяви для участі у конкурсі приймаються за цією ж адре-
сою (каб. 603-604).

м. київ
інформація  

рв фдму по м. києву щодо проведення конкурсу з використанням 
відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом 

аукціону на право оренди нерухомого державного майна
� 1. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме май

но – частини нежитлового приміщення у будівлі спортивного комп
лексу університету загальною площею 3,0 м2, що перебуває на балансі 
Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, за адре-
сою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 3 – 9. 

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку 
на 31.08.2015 становить 39 000,00 грн без урахування ПДВ.

Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство осві-
ти і науки України.

Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – грудень 2015 р. стано

вить 230,32 грн без урахування Пдв; мета використання: розміщення ксе-
рокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання до-
кументів на площі 2,5 м2 (орендна ставка 7 %) та розміщення торговельного 
об’єкта з продажу канцтоварів, що призначаються для навчальних закладів, 
на площі 0,5 м2; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати 
за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на 
торгах початковою орендною платою; ефективне використання об’єкта орен-
ди відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди; строк 
оренди – 1 рік; заборона приватизації, суборенди та переходу права власнос-
ті на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження орендова-
ного майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в 
порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної без-
пеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на 
момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, 
здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем кон-
курсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за ви-
конану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку (за наявності під-
твердних документів); на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його 
виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запро-
понованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу 
Державного казначейства за місцем розташування об’єкта оренди протягом 
місяця з моменту підписання договору оренди. Внесений завдаток підлягає 
зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання 
майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про 
відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого май-
на та надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після укладен-
ня договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу, ніж  
його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку, на користь 
балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового поліса і платіжно-
го доручення про сплату страхового платежу; на момент укладення договору 
оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок ба-
лансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу після 
отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів 
повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди. 

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

Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата 
при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

конкурс буде проведено о 15.30 на 21й календарний день піс
ля дати опублікування цієї інформації за адресою: м. київ, бульв. 
Шевченка, 50г, рв фдму по м. києву (кімн. 102). 

Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його 
розташування.

Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладення договорів 
оренди державного нерухомого майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. 
(044) 281-00-21.

� 2. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме май
но – частина нежитлового приміщення площею 1,0 м2 на 3му повер
сі гуртожитку № 4 (р/н 02070938.28.гТадсП026) за адресою: м. Київ, 
просп. Науки, 36, що перебуває на балансі Національного університету хар-
чових технологій. 

оГоЛоШеннЯ Про ПроВеДеннЯ КонКУрСіВ на ПраВо оренДИ майна
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конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 2003636

Продовження. Початок рубрики на стор. 2 – 4

ПіДСУмКИ
інформація 

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

незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 04.12.2015

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Площа, 

м2 Адреса об’єкта оцінки Переможець конкурсу – СОД

1 Частина нежитлового 
приміщення

5,0 м. Київ, просп. Науки, 36 ПП «Експерт-Аналітик»

2 Частина нежитлового 
приміщення

1,0 м. Київ, вул. Велика Китаїв-
ська, 92/98

ПП «Гарант-Експерт»

3 Нежитлове приміщення 19,3 м. Київ, вул. Вишгородська, 21 ПП «Енергомакс»
4 Частина нежитлового 

приміщення
6,0 м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1 ПАТ ДАК «Національна мере-

жа аукціонних центрів»
5 Нежитлове приміщення 44,43 м. Київ, вул. Мельникова, 63 ФОП Чебаков О. І.
6 Нежитлове приміщення 49,0 м. Київ, Харківське шосе, 15 ФОП Чубенко Д. В.
7 Нежитлове приміщення 428,8 м. Київ, пл. Спортивна, 1 ПАТ ДАК «Національна мере-

жа аукціонних центрів»
8 Нежитлове приміщення 257,36 м. Київ, вул. В. Гетьмана, 3 ТОВ «Інвестиційна оцінка»
9 Нежитлове приміщення 17,3 м. Київ, просп. Комарова, 1 ФОП Острик Т. В.

10 Нежитлове приміщення 200,0 м. Київ, вул. Симиренка, 1 ФОП Рябченко О. М.
11 Нежитлове приміщення 100,0 м. Київ, вул. Б. Хмельницько-

го, 8/16
ТОВ «Консалтинговий центр 
«Маркон»

інформація  
рв фдму по вінницькій області про підсумки конкурсу  

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

державної власності, що відбувся 16.12.2015
За результатами конкурсу переможцями визнано: 
по об’єкту державної власності групи А – нежитлових вбудованих при-

міщеннях 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 
№ 1,а площею 16,0 м2 за адресою: Вінницька обл., Оратівський р-н, с. Ско-
морошки, вул. Леніна, 9, що не увійшли до статутного капіталу ВАС «Скомо-
рошківський цукровий завод» та перебувають на позабалансовому рахунку 
Скоморошківської сільської ради, – ФОП Остренюк Л. В., м. Вінниця;

по обладнанню їдальні (6 од.): холодильник «Каспій», інв. № 59 – 1 од., 
електроплита ПЕСМ-4, інв. № 60 – 1 од., м’ясорубка М-70, інв. № 61 – 1 од., 
електроплита ПЕС-4, інв. № 66 – 1 од., холодильна шафа, інв. № 42 – 1 од., 
холодильник «Кристал», інв. № 218 – 1 од., що не увійшло до статутного ка-
піталу КСП «Поділля» та перебуває на зберіганні фермерського господар-
ства «Людмила-Вінко», за адресою: 23744, Вінницька обл., Гайсинський р-н,  
с. Бубнівка, вул. Першотравнева, 1, – ФОП Остренюк Л. В., м. Вінниця.

інформація 
рв фдму по вінницькій області про підсумки конкурсу  

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

власності, що відбувся 16.12.2015
За результатами конкурсу переможцями визнано:
по об’єкту державної власності – частині нежитлового вбудованого при-

міщення № 4 площею 3,0 м2 у приміщенні № 2 підвалу триповерхової будів-
лі адміністративного корпусу (літ. А1), що перебуває на балансі Вінницької 
об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у 
Він ницькій області, за адресою: 21027, м. Вінниця, вул. 30-річчя Перемоги, 
21 – ФОП Попову А. А.;

по об’єкту державної власності – частині нежитлового вбудованого примі-
щення № 37 площею 3,0 м2 на першому поверсі у приміщені № 8 9-поверхової 
будівлі адміністративного корпусу (літ. А), що перебуває на балансі Вінниць-
кої об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у 
Вінницькій області, за адресою: 21027, м. Вінниця, вул. 30-річчя Перемоги, 
21 – ФОП Шевчук О. А., м. Вінниця;

по об’єкту державної власності – нежитлових вбудованих приміщен-
нях № 5 (12,1 м2), част. № 2 (1,6 м2), част. № 8 (2,0 м2) загальною площею 
15,7 м2 на 11-му поверсі 12-поверхової адмінбудівлі (літ. А) з підвалом, що 
перебувають на балансі Головного управління статистики у Вінницькій об-
ласті, за адресою: 21100, м. Він ниця, вул. Хмельницьке шосе,15 – ФОП 
Шумську О. І., м. Вінниця;

по об’єкту державної власності – частині нежитлового вбудованого примі-
щення холу площею 3,0 м2 на першому поверсі триповерхового навчального 
корпусу № 1 (лабораторний корпус) (літ. К); частині нежитлового вбудова-
ного приміщення холу площею 4,0 м2 на першому поверсі чотириповерхо-
вого навчального корпусу № 2 (літ. З), що перебувають на балансі Вінниць-
кого коледжу Національного університету харчових технологій, за адресою: 
21100, м. Вінниця, вул. Привокзальна, 38 – ФОП Нікіфоренко Г. А., м. Вінниця;

по об’єкту державної власності – частині нежитлового вбудованого при-
міщення № 29 площею 4,5 м2 на першому поверсі 2-поверхового громад-

ського будинку, будівлі управління Державної казначейської служби Укра-
їни у Тульчинському районі Вінницької області (літ. А) за адресою: 23600, 
Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. Леніна, 47 – ПП «Земля 
і право», м. Хмільник.

інформація 
рв фдму по дніпропетровській області про підсумки  

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

об’єктів, що відбувся 15.12.2015
1. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 

37,7 м2. Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпропе-
тровськ, вул. Миронова, 15. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О.

2. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 
156,1 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод 
ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Новокримська, 6. 
Переможець – ТОВ «Д.Ю.Консалтинг».

3. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 
32,29 м2. Балансоутримувач: Національна металургійна академія Украї-
ни. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Адміральська, 30. Переможець – ПП 
«ЦНЕ «Гарант».

4. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 
51,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет 
ім. О. Гончара. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, 49а. 
Переможець – ПП «ЦНЕ «Гарант».

5. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 
343,7 м2. Балансоутримувач: ДП «Придніпровська залізниця». Адреса: 
м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 17. Переможець – ТОВ «Д. Ю. Кон-
салтинг».

6. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення пло-
щею 2,0 м2. Балансоутримувач: ДП «Придніпровська залізниця». Адреса: 
Дніпропетровська обл., смт Чаплине, вул. Жовтнева, 4а. Переможець – ФОП 
Данильченко В. В.

7. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 
83,4 м2. Балансоутримувач: ДПТНЗ «Дніпропетровський центр професійної 
освіти». Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Карла Марса, 32. Переможець 
– ТОВ «Авто Маркет».

8. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення пло-
щею 2,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Національний гірничий універси-
тет». Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 57. Переможець – ФОП 
Кушнєрова Л. О.

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку 
на 30.09.2015 становить 8 620,00 грн без урахування ПДВ.

Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство осві-
ти і науки України.

У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні ін-
декси інфляції. 

На період 2016 рік орендна плата не підлягає коригуванню на щомісяч-
ні індекси інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» 
Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» № 928-VIII від 
25 грудня 2015 р. 

Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – грудень 2015 р. ста

новить 291,29 грн без урахування Пдв; мета використання: розміщен-
ня провайдера телекомунікацій, який надає послуги з доступу до мережі 
Інтернет (орендна ставка 40 %); найбільший запропонований розмір місяч-
ної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно 
зі встановленою на торгах початковою орендною платою; ефективне вико-
ристання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов 
договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватиза-
ції, суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх 
осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його по-
шкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому сані-
тарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендо-
ване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в 
оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи 
протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 
днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну 
оцінку об’єкта оренди платнику оцінки (за наявності підтвердних докумен-
тів); на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання пере-
можець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним 
суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного 
казначейства за місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця з 
моменту підписання договору оренди. Внесений завдаток підлягає зараху-
ванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; 
укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про від-
шкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна 
та надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після укладен-
ня договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу, ніж  
його вартість (франшиза безумовна – 0%) за звітом про оцінку, на користь 
балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового поліса і платіж-
ного доручення про сплату страхового платежу; на момент укладення дого-
вору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висно-
вок балансоутримувача – Національного університету харчових технологій 
та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу після отримання від 
орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає 
йому підписаний зі свого боку проект договору оренди. 

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

Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата 
при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

конкурс буде проведено о 15.00 на 21й календарний день піс
ля дати опублікування цієї інформації за адресою: м. київ, бульв. 
Шевченка, 50г, рв фдму по м. києву (кімн. 102). 

Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його 
розташування.

Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладення догово-
рів оренди державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044)  
281-00-22.

� 3. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме май
но – частина нежитлового приміщення площею 1,0 м2 на 6му повер
сі гуртожитку № 3 (р/н 02070938.28.гТадсП021) за адресою: м. Київ, 
просп. Науки, 23, що перебуває на балансі Національного університету хар-
чових технологій. 

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку 
на 30.09.2015 становить 10 070,00 грн без урахування ПДВ.

Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство осві-
ти і науки України.

У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні ін-
декси інфляції. 

На період 2016 рік орендна плата не підлягає коригуванню на щомісяч-
ні індекси інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» 
Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» № 928-VIII від 
25 грудня 2015 р. 

Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – грудень 2015 р. ста

новить 340,29 грн без урахування Пдв; мета використання: розміщен-
ня провайдера телекомунікацій, який надає послуги з доступу до мережі 
Інтернет (орендна ставка 40 %); найбільший запропонований розмір місяч-
ної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно 
зі встановленою на торгах початковою орендною платою; ефективне вико-
ристання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов 
договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватиза-
ції, суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх 
осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його по-
шкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому сані-
тарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендо-
ване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в 
оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи 
протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 
днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну 
оцінку об’єкта оренди платнику оцінки (за наявності підтвердних докумен-
тів); на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання пере-
можець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним 
суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного 
казначейства за місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця з 
моменту підписання договору оренди. Внесений завдаток підлягає зараху-
ванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; 
укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про від-
шкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна 

та надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після укладення 
договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу, ніж на 
його вартість (франшиза безумовна – 0%) за звітом про оцінку, на користь 
балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового поліса і платіж-
ного доручення про сплату страхового платежу; на момент укладення дого-
вору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висно-
вок балансоутримувача – Національного університету харчових технологій 
та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу після отримання від 
орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає 
йому підписаний зі свого боку проект договору оренди.

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

Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата 
при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

конкурс буде проведено о 15.15 на 21й календарний день піс
ля дати опублікування цієї інформації за адресою: м. київ, бульв. 
Шевченка, 50г, рв фдму по м. києву (кімн. 102). 

Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його 
розташування.

Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладення догово-
рів оренди державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044)  
281-00-22.

� 4. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме май
но – частина нежитлового приміщення площею 1,0 м2 на 3му повер
сі гуртожитку № 2 (р/н 02070938.28.гТадсП020) за адресою: м. Київ, 
просп. Науки, 21, що перебуває на балансі Національного університету хар-
чових технологій. 

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку 
на 30.09.2015 становить 8 620,00 грн без урахування ПДВ.

Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство осві-
ти і науки України.

У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індек-
си інфляції. На період 2016 рік орендна плата не підлягає коригуванню на 
щомісячні індекси інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві по-
ложення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік»  
№ 928-VIII від 25 грудня 2015 р. 

Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – грудень 2015 р. ста

новить 291,29 грн без урахування Пдв; мета використання: розміщен-
ня провайдера телекомунікацій, який надає послуги з доступу до мережі 
Інтернет (орендна ставка 40 %); найбільший запропонований розмір місяч-
ної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно 
зі встановленою на торгах початковою орендною платою; ефективне вико-
ристання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов 
договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватиза-
ції, суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх 
осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його по-
шкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому сані-
тарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендо-
ване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в 
оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи 
протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 
днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну 
оцінку об’єкта оренди платнику оцінки (за наявності підтвердних докумен-
тів); на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання пере-
можець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним 
суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного 
казначейства за місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця з 
моменту підписання договору оренди. Внесений завдаток підлягає зараху-
ванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; 
укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про від-
шкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна 
та надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після укладен-
ня договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу, ніж  
його вартість (франшиза безумовна – 0%) за звітом про оцінку, на користь 
балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового поліса і платіж-
ного доручення про сплату страхового платежу; на момент укладення дого-
вору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висно-
вок балансоутримувача – Національного університету харчових технологій 
та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу після отримання від 
орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає 
йому підписаний зі свого боку проект договору оренди.

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

Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата 
при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

конкурс буде проведено о 15.30 на 21й календарний день піс
ля дати опублікування цієї інформації за адресою: м. київ, бульв. 
Шевченка, 50г, рв фдму по м. києву (кімн. 102). 

Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його 
розташування.

Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладення догово-
рів оренди державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044)  
281-00-22.

� 5. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно 
– нежитлові приміщення на першому поверсі будівлі загальною пло
щею 1 534,0 м2, що перебувають на балансі Державного підприємства 
«Держтранс», за адресою: м. Київ, вул. Залізничне шосе, 25, літ. А. 

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 
28.02.2015 становить 13 916 300,00 грн без урахування ПДВ.

Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство еко-
номічного розвитку і торгівлі України.

У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індек-
си інфляції. На період 2016 рік орендна плата не підлягає коригуванню на 
щомісячні індекси інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві поло-
ження» Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» № 928-
VIII від 25 грудня 2015 р. 

Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – грудень 2015 р. стано

вить 80 396,13 грн без урахування Пдв; мета використання: розміщен-
ня камери схову під сезонну резину зима/літо для автомобілів – 1 404,0 м2 
(орендна ставка 4 %); розміщення майстерні, що здійснює технічне об-
слуговування та ремонт автомобілів, – 80,0 м2 (орендна ставка 20 %); роз-
міщення автомийки – 20,0 м2 (орендна ставка 15 %); розміщення офіса – 
30,0 м2 (орендна ставка 18 %); найбільший запропонований розмір місячної 
орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі 
встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне вико-
ристання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов 
договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватиза-
ції, суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх 
осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його по-
шкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому сані-
тарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендо-
ване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в 
оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи 
протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 
днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну 
оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних доку-
ментів); на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання 
переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонова-
ної ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу 
Державного казначейства за місцем розташування об’єкта оренди про-
тягом місяця з моменту підписання договору оренди. Внесений завдаток 
підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за ви-
користання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого май-
на договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання 
орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю; протягом 
місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно 
на суму, не меншу, ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за зві-
том про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії 
страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; 
на момент укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний 
надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану 
майна; переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту до-
говору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого 
боку проект договору оренди. 

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець 
згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення 
ціни здійснюється учасниками з кроком 1 % початкової плати торгів.

Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата 
при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

конкурс буде проведено о 15.00 на 21й календарний день піс
ля дати опублікування цієї інформації за адресою: м. київ, бульв. 
Шевченка, 50г, рв фдму по м. києву (кімн. 102). 

Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його 
розташування.

Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладення догово-
рів оренди державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044)  
281-00-21.

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі ма-
теріали (для об’єктів 1 – 5):

заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкур-
су, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься 
учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби 
зв’язку з ним; 

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

ставника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих докумен-
тів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претен-
дента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній 
рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу 
про банкрутство; 

для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належ-
ним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію випис-
ки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 
осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларації про дохо-
ди або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника 
єдиного податку; 

додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають від-

повідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинно-
му законодавству України.

Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 робочих дні до 
дати проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (кімн. 107) за адресою: 
01032, м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву в конверті з на-
писом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (для фізич-
них осіб за наявності) із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта 
оренди (адреса, площа, балансоутримувач).

Допущені для участі в конкурсі учасники конкурсу або уповноважені осо-
би учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру оренд-
ної плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конвер-
ті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. 
Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної плати завершу-
ється за 10 хв. до початку проведення конкурсу.

інформаЦіЯ Про оренДУ майна нан УКраЇнИ
(відповідно до наказу ФДМУ від 15.01.08 № 30)

інформація 
державного житловокомунального підприємства україни  

про підсумки конкурсу на право оренди нерухомого  
державного майна, що відбувся 12.01.2016

За результатами конкурсу на право укладення договору оренди неру-
хомого державного майна – нежитлового приміщення загальною площею 
315,7 м2 (частина на першому та другому поверхах будівлі (ліве крило)) за 
адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 51-53 переможцем конкурсу визна-
но ДП «Укртехресурси».
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9. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення пло-
щею 2,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Національний гірничий універси-
тет». Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 59. Переможець – ФОП 
Кушнєрова Л. О.

10. Назва об’єкта:частина нежитлового вбудованого приміщення пло-
щею 24,0 м2. Балансоутримувач: ДП «Придніпровська залізниця». Адреса: 
Дніпропетровська обл., м. Синельникове, ст. Синельникове-1, вул. Викон-
комівська, 60а. Переможець – ФОП Данильченко В. В.

11. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 318,5 м2. 
Балансоутримувач: ДПТНЗ «Дніпропетровський центр професійної осві-
ти». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Харківська, 3. Переможець – ТОВ 
«Д.Ю.Консалтинг».

12. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 430,7 м2. 
Балансоутримувач: ДПТНЗ «Дніпропетровський центр професійної освіти». 
Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Карла Маркса, 32. Переможець – ТОВ 
«Авто Маркет».

13. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 34,87 м2. 
Балансоутримувач: ДП ДДПІ «Дніпроцівільпроект». Адреса: м. Дніпропе-
тровськ, просп. Газети «Правда», 3. Переможець – ТОВ «Експерт Сервіс».

14. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 83,39 м2. 
Балансоутримувач: Новомосковська об’єднана ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетров-
ській області. Адреса: м. Новомосковськ, вул. М. Головка, 30. Переможець 
– ФОП Данильченко В. В.

15. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення першого та друго-
го поверху площею 278,0 м2. Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». 
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Малиновського, 76. Переможець – ПП 
«ЦНЕ «Гарант».

16. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення пло-
щею 23,3 м2. Балансоутримувач: ДП «Придніпровська залізниця». Адреса: 
м. Дніпропетровськ, просп. Карла Маркса, 108. Переможець – ТОВ «Екс-
перт Сервіс».

17. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 42,08 м2. 
Балансоутримувач: УДСО при ГУМВС України в Дніпропетровській області. 
Адреса: м. Першотравенськ, вул. Карла Маркса, 15. Переможець – ФОП 
Данильченко В. В.

18. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 462,1 м2. 
Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпропетровськ, 
вул. Малиновського, 76. Переможець – ТОВ «Авто Маркет».

інформація 
рв фдму по житомирській області про підсумки конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки майна, що відбувся 10.12.2015

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для про-
ведення незалежної оцінки майна визнано:

фізичну особу – підприємця Шаніна Василя Михайловича (м. Житомир, 
бульв. Польський, 14, кв. 96) по об’єкту – спортивному комплексу площею 
27 395,0 м2, що перебуває на балансі Управління Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій у Житомирській області, за адресою: м. Житомир, 
вул. Якіра, 24;

фізичну особу – підприємця Козачка Федора Дмитровича (Житомирська 
обл., смт Лугини, вул. Липницька, 20а) по об’єкту – частині приміщення пер-
шого поверху адмінбудинку (літ. А) площею 3,0 м2, що перебуває на балансі 
Малинської районної державної адміністрації, за адресою: Житомирська 
обл., м. Малин, площа Соборна, 6а.

інформація 
рв фдму по житомирській області про підсумки конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки майна, що відбувся 15.12.2015

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для про-
ведення незалежної оцінки майна визнано:

фізичну особу – підприємця Козачка Федора Дмитровича (м. Житомир, 
бульв. Польський, 14, кв. 96) по об’єкту – будівлі церкви площею 45,9 м2 та 
дзвіниці площею 6,1 м2, що перебувають на балансі Малинського лісотехніч-
ного коледжу, за адресою: Житомирська обл., Малинський р-н, с. Гамарня, 
вул. Миклухи-Маклая, 3а;

Житомирську товарну агропромислову біржу (м. Житомир, майдан Пу-
тятинський, 3/65) по об’єктах:

нежитловому приміщенню площею 15,9 м2 на першому поверсі будівлі 
майстерні (літ. Б), що перебуває на балансі ДП «Поліськгеодезкартографія», 
за адресою: м. Житомир, вул. Монтана, 18;

нежитлових приміщеннях площею 56,7 м2 на 3-му поверсі адмінбудівлі, 
що перебувають на балансі Головного управління статистики у Житомирській 
області, за адресою: м. Житомир, вул. Я. Гамарника, 6а;

ТОВ багатопрофільну фірму «Консул ЛТД» (м. Житомир, вул. Войкова, 
3) по об’єктах:

нежитлових приміщеннях площею 33,7 м2 в адміністративній будівлі, 
що перебувають на балансі Головного управління статистики у Житомир-
ській області, за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Європей-
ська, 19/10;

нежитлових підвальних приміщеннях площею 65,4 м2 в адміністратив-
ній будівлі, що перебувають на балансі Головного управління статистики у 
Житомирській області, за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Єв-
ропейська, 19/10.

інформація 
рв фдму по Закарпатській області про підсумки конкурсу  

з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення  
незалежної оцінки майна, що відбувся 08.12.2015

Для проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності:
вбудованих приміщень (поз. 27, 28) загальною площею 68,6 м2 на пер-

шому поверсі службової будівлі митного оформлення (літ. І) на митному по-
сту «Ужгород», місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, 
вул. Собранецька, 224 переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної 
діяльності – ФОП Мицьо І. В.;

вбудованих приміщень загальною площею 335,6 м2, а саме: приміщень 
(4-2, 4-3, 4-4) у будівлі літ. Г площею 317,2 м2; приміщень (1-3) у будівлі 
літ. А площею 7,2 м2; приміщень (3-28) у будівлі літ. В площею 11,2 м2, міс-
цезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. І. Франка-
бічна, 2 переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП 
Шастун С. Г.;

двоповерхової будівлі літ. А навчального корпусу Закарпатського лісо-
технічного коледжу Державного вищого навчального закладу «Національний 
лісотехнічний університет України» загальною площею 1 397,2 м2, місцезна-
ходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Шевченка, 31 переможцем 
конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Ріалті-О»;

вбудованих приміщень першого поверху будівлі «Союздрук» літ. А (поз. 
8, 9, 10, 11, 12) загальною площею 46,5 м2 та частини приміщення (поз. 13) 
загальною площею 9,85 м2, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., 
м. Хуст, вул. Пирогова, 7 переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної 
діяльності – ФОП Кіян Т. П. 

інформація 
рв фдму по Запорізькій області про підсумки конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 10.12.2015 
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності пере-

можцями визнано:
фізичну особу – підприємця Перевая Володимира Сергійовича на ви-

конання робіт з оцінки об’єктів приватизації: 
будівлі трансформаторної підстанції площею 42,3 м2, інв. № 20015, літ. К, 

що обліковується на балансі ПАТ «Автотранспортне підприємство № 12362» 
(правонаступник ВАТ «Автотранспортне підприємство № 12362»). Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: 69012, м. Запоріжжя, вул. Братська, 49а;

будівлі трансформаторної підстанції площею 35,2 м2, інв. № 10017, 
літ. Б2, що обліковується на балансі ПАТ «Автотранспортне підприємство 
№ 12362» (правонаступник ВАТ «Автотранспортне підприємство № 12362»). 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 69035, м. Запоріжжя, вул. Феросплав-
на, 1; 

ПП «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єктів приватизації: 
гаража № 1 загальною площею 17,1 м2 (літ. А), що обліковується на ба-

лансі ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод» (правонаступник ВАТ «За-
порізький сталепрокатний завод»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. За-
поріжжя, вул. Жуковського, 55 (у дворі житлового будинку);

гаража № 3 загальною площею 18,1 м2 (літ. А), що обліковується на ба-
лансі ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод» (правонаступник ВАТ «За-

порізький сталепрокатний завод»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. За-
поріжжя, вул. Жуковського, 55 (у дворі житлового будинку);

гаража № 4 загальною площею 18,6 м2 (літ. А), що обліковується на ба-
лансі ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод» (правонаступник ВАТ «За-
порізький сталепрокатний завод»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. За-
поріжжя, вул. Жуковського, 55 (у дворі житлового будинку).

інформація 
рв фдму по Запорізькій області про підсумки конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 10.12.2015
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності пере-

можцями визнано:
ТОВ «Оціночно-консалтингова фірма «Бізнес-Експерт-Сервіс» на вико-

нання робіт з оцінки об’єкта оренди – вбудованого нежитлового приміщення 
другого поверху гуртожитку (літ. А-5, приміщення 3, номер частини примі-
щення 210) загальною площею 13,1 м2, що перебуває балансі ДНЗ «Запо-
різький професійний ліцей автотранспорту». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Запоріжжя, вул. З. Космодем’янської, 10;

ПП «Оціночна фірма «Аналітик» на виконання робіт з оцінки об’єкта орен-
ди – частини даху будівлі учбового корпусу (літ. А-5) загальною площею 
25,0 м2, що перебуває на балансі ДВНЗ «Запорізький національний універ-
ситет». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Запоріжжя, 
вул. Жуковського, 55а;

ТОВ «Оціночно-консалтингова фірма «Бізнес-Експерт-Сервіс» на вико-
нання робіт з оцінки об’єкта оренди – частини нежитлового приміщення № 7 
(у складі приміщень № 2, № 4) першого поверху будівлі літ. А, інв. № 2000177, 
загальною площею 29,7 м2, що перебуває на балансі ТОВ «МАССА ГРУПП» та 
не увійшло до статутного капіталу ВАТ «Завод «Гамма» в процесі приватизації. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 62;

ТОВ «Національна експертно-правова група» на виконання робіт з оцінки 
об’єкта оренди – частини нежитлових приміщень будівель загальною пло-
щею 52,8 м2, що перебувають на балансі Мелітопольського державного пе-
дагогічного університету імені Богдана Хмельницького, а саме: вбудованих 
нежитлових приміщень № 106, № 107, № 108 площею 9,0 м2 в одноповер-
хову прибудову (літ. А-1); вбудованих нежитлових приміщень № 18, № 105 
площею 43,8 м2 першого поверху будівлі учбового корпусу (літ. А-3). Місцез-
находження об’єкта оцінки: м. Мелітополь, вул. Леніна, 20;

фізичну особу – підприємця Перевая В. С. на виконання робіт з оцінки 
об’єкта оренди – вбудованих в перший поверх будівлі швидкої допомоги 
нежитлових приміщень (літ. А-2, приміщення № 33, № 34, № 35) загальною 
площею 120,5 м2, що перебувають на балансі державного закладу «Спеці-
алізована медико-санітарна частина № 1» Міністерства охорони здоров’я 
України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар, 
вул. Комсомольська, 14;

фізичну особу – підприємця Жуган В. С. на виконання робіт з оцінки 
об’єкта оренди – вбудованого в одноповерхову будівлю, реєстровий номер 
02360576.31.АААДЕЕ941, нежитлового приміщення (літ. А-1, приміщення 
№ 26) загальною площею 12,9 м2 та одноповерхової будівлі сараю (літ. Г), 
реєстровий номер 02360576.31.АААДЕ925, загальною площею 6,1 м2, що 
перебувають на балансі Головного управління статистики у Запорізькій 
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Вільнянськ, 
пров. Торговий, 2.

інформація 
рв фдму по рівненській області про підсумки конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 10.12.2015
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для про-

ведення незалежної оцінки об’єктів оренди, а саме: 
частини даху адмінбудівлі площею 4,0 м2, що перебуває на балансі Рів-

ненської філії «Діпромісто», за адресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, 38 визнано 
ПП «Оцінка та Консалтинг»;

павільйону-прохідної вантажного двору площею 23,4 м2, що перебуває 
на балансі ВП «Рівненська дирекція залізничних перевезень» ДТГО «Львів-
ська залізниця», за адресою: м. Рівне, вул. Біла, 18б визнано ПП «Експерт-
Рівне-Консалт»;

частини нежитлового приміщення площею 3,3 м2, що перебуває на ба-
лансі ВП «Рівненська дирекція залізничних перевезень» ДТГО «Львівська за-
лізниця», за адресою: м. Рівне, площа Привокзальна, 1 визнано Рівненську 
торгово-промислову палату;

частини нежитлового приміщення будівлі терапевтичного відділення № 2 
площею 32,9 м2, що перебуває на балансі ДЗ «Відділкова лікарня станції Рів-
не» ДТГО «Львівська залізниця», за адресою: Рівненська обл., м. Здолбунів, 
вул. Гетьмана Мезепи, 25 визнано ФОП Буртасова В. П.;

нежитлових приміщень площею 54,9 м2 на першому поверсі гуртожит-
ку № 1, що перебувають на балансі Рівненського державного аграрного 
коледжу, за адресою: м. Рівне, вул. Дубенська, 35 визнано ТзОВ «ЦТБ 
Рівне-Експо»;

нежитлового (цокольного) приміщення будівлі площею 33,9 м2, що пере-
буває на балансі Рівненської філії «Діпромісто», за адресою: м. Рівне, вул. 
16 Липня, 38 визнано ПП «Експертбудсервіс»;

нежитлового приміщення буфету площею 22,5 м2 на першому поверсі 
4- поверхової будівлі навчального корпусу, що перебуває на балансі Бе-
резнівського лісового коледжу, за адресою: Рівненська обл., м. Березне, 
вул. Чорновола, 23 визнано ТзОВ «Оціночна компанія. Техносервіс»;

частини приміщення першого поверху студентської їдальні площею 
290,0 м2, що перебуває на балансі Національного університету водного гос-
подарства та природокористування, за адресою: м. Рівне, вул. Чорновола, 
49а визнано ТзОВ «Оціночна компанія. Техносервіс».

інформація 
рв фдму по сумській області про підсумки конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 16.12.2015

1. Нежитлове приміщення площею 308,0 м2 за адресою: м. Суми, 
вул. Гамалія, 25 (балансоутримувач – Державне підприємство «Сумська 
біологічна фабрика»). Переможець конкурсу – ТОВ «Оціночна фірма Юніт»,  
м. Суми.

2. Частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 за адресою: м. Суми, 
вул. Герасима Кондратьєва, 160 (балансоутримувач – Сумський національ-
ний аграрний університет). Конкурсною комісією прийнято рішення про укла-
дення договору з учасником конкурсу – ФОП Даниленко О.І., м. Суми.

3. Нежитлові приміщення загальною площею 39,0 м2 за адресою: Сум-
ська обл., м. Лебедин, вул. Леніна, 26 (балансоутримувач – Лебединське 
управління Державної казначейської служби України Сумської області). Кон-
курсною комісією прийнято рішення про укладення договору з учасником 
конкурсу – ПП ЕОФ «Апекс», м. Суми.

4. Група інвентарних об’єктів, а саме: 1) будівля загальною площею 
61,1 м2; 2) будівля загальною площею 435,0 м2; 3) будівля загальною площею 
438,4 м2; 4) будівля площею 44,5 м2; 5) будівля загальною площею 77,2 м2; 
6) будівля загальною площею 22,5 м2; 7) будівля площею 31,4 м2; 8) будівля 
загальною площею 1 143,0 м2; 9) погріб площею 21,2 м2; 10) погріб площею 
22,7 м2; 11) погріб площею 22,3 м2; 12) погріб площею 44,4 м2 за адресою: 
Сумська обл., м. Шостка, вул. Леніна, 36 (балансоутримувач – Казенне 
підприємство Шосткинський казенний завод «Зірка»). Конкурсною комісі-
єю прийнято рішення про укладення договору з учасником конкурсу – ПП 
«Науково-технічний ліцей «Фабрика», м. Шостка.

інформація 
рв фдму по Хмельницькій області про підсумки конкурсу  

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

власності, що відбувся 15.12.2015
1. Приміщення площею 9,7 м2 на другому поверсі адміністративної бу-

дівлі, що перебуває на балансі Управління державної автомобільної інспек-
ції УМВСУ в Хмельницькій області, за адресою: Хмельницька обл., м. Ше-
петівка, вул. Шешукова, 13. Конкурсною комісією прийнято рішення про 
укладення договору з переможцем конкурсу – ПП «Агентство нерухомого 
майна «Гудвіл».

2. Приміщення площею 34,9 м2 на першому поверсі будівлі головно-
го корпусу лікарні, що перебуває на балансі ДЗ «Спеціалізована медико-
санітарна частина №4 МОЗ України», за адресою: Хмельницька обл., 
м. Нетішин, вул. Лісова, 1/1. Конкурсною комісією прийнято рішення про 
укладення договору з переможцем конкурсу – ПП «Агентство нерухомого 
майна «Гудвіл».

3. Автомобіль КРАЗ 6510, державний реєстраційний номер ВХ 6674 АІ, 
що перебуває на балансі ПАТ «Славутський комбінат «Будфарфор», за адре-

сою: Хмельницька обл., м. Славута, вул. Козацька, 122. Конкурсною комісі-
єю прийнято рішення про укладення договору з переможцем конкурсу – ПП 
«Агентство нерухомого майна «Гудвіл».

4. Кран автомобільний КС-5271Б, державний реєстраційний номер ВХ 
2339 АО, що перебуває на балансі ПАТ «Славутський комбінат «Будфарфор», 
за адресою: Хмельницька обл., м. Славута, вул. Козацька, 122. Конкурсною 
комісією прийнято рішення про укладення договору з переможцем конкур-
су – ПП «Оцінка та консалтинг».

5. Група інвентарних об’єктів колишнього санаторію-профілакторію 
«Берізка», що під час приватизації не увійшов до статутного капіталу ВАТ 
«Городоцьке верстато-будівельне виробниче об’єднання «Говер», у складі: 
будівля загальною площею 728,4 м2; апарат «Ранет» (1 од.); апарат УЗД-101 
(1 од.); апарат «Поток» (1 од.); апарат «Ленор» (1 од.); опромінювач БОП-4 
(1 од.); апарат ІЗТ-304с (1 од.); апарат «Іскра» (1 од.); холодильна камера  
(1 од.); холодильна шафа (1 од.); електрокотел (1 од.); м’ясорубка електрична 
(1 од.); електроплита (1 од.); вагон-битовка (1 од.); медобладнання «Олімп» 
(1 од.); телевізор «Електрон» (1 од.); відеоплеєр (1 од.); відеомагнітофон  
(1 од.), що перебувають на балансі ТОВ «Берізка», за адресою: Хмельниць-
ка обл., Городоцький р-н, смт Сатанів, вул. Монастирська, 18. Конкурсною 
комісією прийнято рішення про укладення договору з переможцем конкурсу 
– ПП «Консалтінг Сервіс».

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

незалежної оцінки майна, що відбувся 14.12.2015
Відповідно до п. 3.2. Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціноч-

ної діяльності ухвалено рішення про укладення договору на проведення не-
залежної оцінки майна – частини вбудованого приміщення (1-36) площею 
4,4 м2 першого поверху адмінбудівлі (літ. А) за адресою: м. Чернівці, вул. Ге-
роїв Майдану, 200а, що перебуває на балансі Державної фіскальної служби 
України та у користуванні (оперативному управлінні) Головного управління 
ДФС у Чернівецькій області, з метою подальшої передачі в оренду з суб’єктом 
оціночної діяльності – СП «Західно-Український Експертно-Консультативний 
Центр» (м. Чернівці, вул. Головна, 119). 

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

суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 11.12.2015

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Площа, 

м2 Адреса об’єкта оцінки Переможець  
конкурсу – СОД

1 Нежитлове приміщення 9,7 м. Київ, вул. Попудренка, 54 ФОП Чебаков О. І.
2 Нежитлове приміщення 216,0 м. Київ, вул. Вінницька, 14/39 ТОВ «М Консалтинг»
3 Нежитлове приміщення 69,2 м. Київ, вул. М. Раскової, 15 ПАТ ДАК «Національна  

мережа аукціонних центрів»
4 Нежитлове приміщення 224,4 м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1 ТОВ «ТРИБЬЮТ-

КОНСАЛТИНГ»
5 Частина нежитлового 

приміщення
5,0 м. Київ, вул. Політехнічна, 12 ТОВ «Експерт»

6 Частина нежитлового 
приміщення

2,16 м. Київ, просп. Академіка Глуш-
кова, 4е

ФОП Острик Т. В.

7 Частина нежитлового 
приміщення

2,16 м. Київ, просп. Академіка Глуш-
кова, 4д

ФОП Острик Т. В.

8 Нежитлове приміщення 36,3 м. Київ, вул. Довнар-
Запольського, 8

ПП «Енергомакс»

9 Нежитлове приміщення 60,0 м. Київ, вул. Старосільська, 2 СПД Чайка С. О.
10 Нежитлове приміщення 24,0 м. Київ, вул. Гарматна, 2 ПП «Гарант-Експерт»
11 Нежитлове приміщення 15,9 м. Київ, вул. Колекторна, 24/26 ПП «Експерт-Аналітик»

інформація 
 рв фдму по київській області про підсумки конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 26.11.2015 

1. Частина нежитлових приміщень першого поверху їдальні загальною 
площею 72,7 м2 за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, 
м. Боярка-2, що перебувають на балансі Відокремленого підрозділу Націо-
нального університету біоресурсів і природокористування України «Бояр-
ський коледж екології і природних ресурсів». Переможець конкурсу – ФОП 
Кравцов О. І.

2. Будівля багажного сараю станції «Бобрик» загальною площею 24,6 м2 
за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Шевченкове, вул. Вокзальна, 
8, що перебуває на балансі Київського БМЕУ № 1 ДТГО «Південно-Західна 
залізниця». Переможець конкурсу – ПП «Експерт – Аналітик».

3. Частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі будівлі загальною 
площею 5,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Фастів, вул. Осипенка, 6, що 
перебуває на балансі Фастівського районного відділу ГУ МВС України в Ки-
ївській області. Переможець конкурсу – ТОВ «Аналітично-консалтинговий 
центр «Епрайзер».

4. Частина нежитлового приміщення на 2-му поверсі будівлі загаль-
ною площею 6,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Боярка, вул. Хрещатик, 
88, що перебуває на балансі Києво-Святошинського районного відділу ГУ 
МВС України в Київській області. Переможець конкурсу – ТОВ «Альфета-
Івелейшн груп».

5. Приміщення загальною площею 40,0 м2 за адресою: Київська обл., смт 
Коцюбинське, вул. Пономарьова, 2, що перебуває на балансі Консорціуму 
«Військово-будівельна індустрія». Переможець конкурсу – ТОВ «Український 
фінансово-інвестиційний союз».

6. Нежитлові приміщення № 1, 2, 3, 4 плодоовочевої бази загальною 
площею 869,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Славутич, просп. Ентузіас-
тів, 7, що перебувають на балансі ДП «НАЕК «Енергоатом». Переможець 
конкурсу – ФОП Мазур В. О.

7. Нежитлові приміщення № 1-20, 37 будівлі БЦ-2 плодоовочевої бази 
ВРП загальною площею 425,2 м2 за адресою: Київська обл., м. Славутич, 
просп. Ентузіастів, 7, що перебувають на балансі ДП «НАЕК «Енергоатом». 
Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О.

8. Нежитлові приміщення № 17, 18, 19, 20 будівлі БЦ-2 плодоовочевої 
бази ВРП загальною площею 1 673,4 м2 за адресою: Київська обл., м. Сла-
вутич, просп. Ентузіастів, 7, що перебувають на балансі ДП «НАЕК «Енерго-
атом». Переможець конкурсу – ТОВ «Гарант-Експертиза».

9. Частина нежитлового приміщення № 226 на 3-му поверсі пасажир-
ського термінала «Д» загальною площею 3,7 м2 за адресою: Київська обл., 
м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балан-
сі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Переможець конкурсу – ФОП 
Мазур В. О.

10. Нежитлове приміщення загальною площею 28,9 м2 за адресою: Ки-
ївська обл., м. Біла Церква, вул. Товарна, 27, що перебуває на балансі Біло-
церківської міської державної лікарні ветеринарної медицини.

Об’єкт оренди знято з участі в конкурсі на підставі листа Державної 
ветеринарної та фітосанітарної служби України від 28.10.2015 № 15-7-
7/25856. 

11. Нежитлові приміщення загальною площею 1 426,2 м2, у тому чис-
лі: 1 143,4 м2 – нежитлові приміщення, 282,8 м2 – актова зала за адресою:  
Київська обл., м. Вишневе, вул. Святошинська, 29, що перебувають на балансі 
Державного Українського науково-дослідного інституту фарфоро-фаянсової 
промисловості. Переможець конкурсу – ТОВ «Гарант-Експертиза».

12. Приміщення № 10, 11, 12, 13 на 1-му поверсі в будівлі системи ЦЗС 
загальною площею 37,8 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжна-
родний аеропорт «Бориспіль», що перебувають на балансі ДП «Міжнародний 
аеропорт «Бориспіль». Переможець конкурсу – ТОВ «ІВ ГРУП».

13. Частина приміщення № 283 на 2-му поверсі пасажирського терміна-
ла «D» загальною площею 4,6 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, 
Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Між-
народний аеропорт «Бориспіль». Переможець конкурсу – ФОП Гундаре- 
ва А. О.

14. Частина приміщення № 226 на 3-му поверсі пасажирського термінала 
«D» загальною площею 3,7 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Між-
народний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжнародний 
аеропорт «Бориспіль». Переможець конкурсу – ТОВ «Європейський центр 
консалтингу та оцінки».

15. Частина асфальтованого майданчика автостанції «Тараща» загальною 
площею 70,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Тараща, вул. Б. Хмельницько-
го, 71/56, що перебуває на балансі ДП «Київпассервіс».

Об’єкт оренди знято з участі в конкурсі на підставі листа Фонду держав-
ного майна України від 09.11.2015 № 10-21-20233.


