
ДоДаток До «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

офіційне видання фонду
державного майна україниЗасновано у вересні 1993 року

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

проДаж об’єктів групи а

№ 8 (924)

27 січня 2016 р.

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

проДаж об’єктів групи ж

м. київ
інформація 

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

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

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

«Рось», код за ЄДРПОУ 33370274, місцезнаходження: 03126, м. Київ, 
вул. Академіка Білецького, 34.

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

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

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

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

Умови продажу: подальше використання сауни визначає покупець.
Переможець аукціону (покупець) сплачує Товарній біржі «Універ-

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

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

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

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

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

«універсальна товарно-сировинна біржа» 19 лютого 2016 року. 

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
вінницька обласТь

Група інвентарних об’єктів – обладнання їдальні: картина худож-
ня 1973 р. в.; холодильний прилавок 1973 р. в.; холодильна камера  
1973 р. в.; холодильний прилавок 1981 р. в.; холодильний прилавок  
1982 р. в.; телевізор «Електрон» 1993 р. в.; холодильний агрегат  
1993 р. в. за адресою: 22700, Вінницька обл., м. Іллінці, вул. Карла Марк-
са, 1, що під час приватизації не увійшло до статутного капіталу ВАТ 
«Іллінецький цукровий завод» та перебуває на зберіганні ТОВ «Гаран-
тінвест». Приватизовано юридичною особою, яка єдина подала заяву 
на участь в аукціоні, за 3 170,40 грн, у т. ч. ПДВ – 528,40 грн.

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ  
НА АУКЦІОНІ ЗА МЕТОДОМ ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ

дніПроПеТровська обласТь
Нежитлове приміщення № 69 – магазин площею 91,9 м2 з ґанками 

літ. а, а’ за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Генерала Пушкіна, 38а, 
що перебуває на балансі ВАТ «Дніпромеханомонтаж». Приватизовано 
фізичною особою за 111 936,00 грн, у т. ч. ПДВ – 18 656,00 грн.

львівська обласТь
інформація 

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

структурного підрозділу – цеху по переробці деревини  
та виготовленню тарної заготовки державного  
підприємства української державної компанії  

по реструктуризації підприємств вугільної  
промисловості «укрвуглереструктуризація»

Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс – структурний підрозділ 
– цех по переробці деревини та виготовленню тарної заготовки держав-
ного підприємства Української державної компанії по реструктуризації 
підприємств вугільної промисловості «Укрвуглереструктуризація».

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

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

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

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

площею 17,9 м2; будівля машинної обробки площею 568, 2 м2; будівля 
цеху підготовки інструментів площею 256,8 м2; триповерхова будівля 
адміністративно-побутового корпусу площею 536,3 м2; будівля електро-
підстанції площею 67,0 м2; будівля котельні площею 94,4 м2; будівля лі-
сопильної дільниці площею 604,3 м2; не завершений будівництвом скла-
дальний цех (готовність 94 %) площею 1 223,5 м2; склад пиломатеріалів 
(відкрита розвантажувальна площадка) площею 240,0 м2; споруди; 120 
одиниць обладнання, частина якого потребує капітального ремонту.

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

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

Станом на 31.07.2015:
первісна вартість основних фондів – 3 494,8 тис. грн; залишкова 

вартість основних фондів – 475,2 тис. грн; не завершені капітальні 
інвестиції – 1 944,6 тис. грн; дебіторська та кредиторська заборгова-
ність відсутня.

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

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

новить 902 649,84 грн. 
Умови продажу об’єкта: вид діяльності покупець визначає само-

стійно; створення робочих місць; створення безпечних та нешкідливих 
умов праці; покупець зобов’язаний здійснити державну реєстрацію 

нерухомого майна, що входить до складу об’єкта приватизації, в уста-
новленому законом порядку; питання землекористування вирішується 
покупцем після укладення договору купівлі-продажу згідно з чинним 
законодавством; подальше відчуження покупцем об’єкта привати-
зації протягом трьох років та у період чинності умов договору купівлі-
продажу здійснювати після повної сплати ціни продажу за згодою дер-
жавного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, 
із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не 
виконаних покупцем на момент такого відчуження.

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

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

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

аукціон за методом зниження ціни буде проведено 19.02.2016 
об 11.00 за адресою: м. львів, вул. січових стрільців, 3, рв фдму 
по львівській області. 

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

Чернігівська обласТь
інформація  

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

Назва об’єкта: нежитлова будівля (гараж) загальною площею 148,4 м2.
Адреса: Чернігівська обл., м. Бобровиця, вул. Польова, 35.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля гаража за-

гальною площею 148,4 м2, III група капітальності, стан задовільний, 
рік будівництва – 1994.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єктом не 
відведена.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 28 078,43 грн, ПДВ 
– 5 615,69 грн.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 33 694,12 грн. 
Грошові кошти в розмірі 3 369,40 грн, що становить 10 % від почат-

кової 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 
покупець; питання землекористування покупець вирішує самостійно в 
межах чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт; 
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 обл., МФО 853592.

аукціон за методом зниження ціни буде проведено 26 лютого 
2016 року об 11.00  ПП «десна-експерт» за адресою: м. Чернігів, 
просп. Перемоги, 20/6. 

Кінцевий термін приймання заяв – 22 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 приватизацію 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. 
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На виконання п. 3 розпорядження Кабінету Міністрів Украї ни від 
9 червня 2011 р. № 589-р «Про схвалення Концепції створення Націо-
нальної системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади» 
з метою опера тивного реагування на пропозиції та заува ження грома-
дян та їх об’єднань, для надання відповідей та роз’яс нень на звернення 
з питань діяльності

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

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

Засновник і видавець –  

фонд державного майна україни

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

Додаток виходить щопонеділка та щосереди

Передплатний індекс 22437

фонд
державного
майна україни

Приватизація та можливості
інвестування в Україні
www.spfu.gov.ua
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дніПроПеТровська обласТь
інформація 

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

залучені до проведення незалежної оцінки майна
� 1. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого примі-

щення площею 7,6 м2 та частина даху площею 6,0 м2. Балансо-
утримувач: Університет митної справи та фінансів. Адреса: м. Дніпро-
петровськ, вул. Дзержинського, 2. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.

� 2. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 
331,8 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний уні-
верситет залізничного транспорту ім. Академіка В. Лазаряна. Адреса: 
м. Дніпропетровськ, вул. Лазаряна, 2. Мета оцінки – визначення рин-
кової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.

� 3. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 
28,4 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський радіоприладобудівний 
коледж. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Шмідта, 18. Мета оцінки – визна-
чення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.

� 4. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 
74,7 м2. Балансоутримувач: ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса: 
м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 29. Мета оцінки – визначен-
ня ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.

� 5. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 
18,0 м2. Балансоутримувач: ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса: 
м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 29. Мета оцінки – визначен-
ня ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.

� 6. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 
21,5 м2. Балансоутримувач: ДД УДППЗ «Укрпошта». Адреса: м. Дні-
пропетровськ, вул. Моніторна, 2. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.

� 7. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 
15,4 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський монтажний техні-
кум. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Столярова, 8. Мета оцінки – визна-
чення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.

� 8. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 
3,0 м2. Балансоутримувач: Павлоградський технікум ДВНЗ «Національ-
ний гірничий університет». Адреса: м. Павлоград, вул. Радянська, 63. 
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для роз-
рахунку орендної плати.

� 9. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – котедж 
№ 3 (без земельної ділянки). Балансоутримувач: ПАТ «Губининський 
цукровий комбінат». Адреса: Дніпропетровська обл., Новомосковський 
р-н, смт Губиниха-1, вул. Байкальська. Мета оцінки – приватизація 
об’єкта шляхом продажу на аукціоні.

� 10. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – ко-
тедж № 2 (без земельної ділянки). Балансоутримувач: ПАТ «Губи-
нинський цукровий комбінат». Адреса: Дніпропетровська обл., Ново-
московський р-н, смт Губиниха-1, вул. Байкальська. Мета оцінки – при-
ватизація об’єкта шляхом продажу на аукціоні.

� 11. Назва об’єкта: державний пакет акцій у розмірі 95 % ста-
тутного капіталу ПаТ «дніпрометробуд». Мета оцінки – визначен-
ня ринкової вартості пакета акцій, що підлягає продажу за конкурсом 
(дата оцінки – 31.01.2016). 

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

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

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

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

Регіональне відділення буде розглядати лише такі пропозиції учасни-
ків конкурсу, в яких термін виконання робіт – до 5 календарних днів. 

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з опи-
сом документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На кон-
курс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» до відділу організаційно-
документального забезпечення, архівної та адміністративно-
господарської роботи регіонального відділення за адресою: 49000, 
м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, кімн. 10 до 5 лютого 2016 р.

конкурс відбудеться 11.02.2016 о 10.00 у регіональному від-
діленні, телефон для довідок (056) 744-11-51.

ЗакарПаТська обласТь
IнформацIя 

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

залучені до проведення незалежної оцінки майна
� 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення фойє (поз. 1-82) 

площею 5,0 м2 будівлі адмінкорпусу літ. а-а’. Місцезнаходження 
об’єкта: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Матросова, 32. Телефон 
(03131) 2-20-20. Балансоутримувач: Відокремлений підрозділ Націо-
нального університету біоресурсів і природокористування України 
«Мукачівський аграрний коледж». Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення вартості для продовження договору оренди.

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

31.01.2016.
�  2. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля (поз.11) пло-

щею 2,5 м2 першого поверху будівлі поліклінічного відділення 
літ. а. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, 
вул. Великокам’яна, 10. Телефон (0312) 63-74-62. Балансоутримувач: 
Державна установа «Науково-практичний центр «Реабілітація» МОЗ 
України. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 
продовження договору оренди.

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

31.01.2016.
� 3. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля (поз. 25) площею 

3,0 м2 будинку асб. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., 
м. Ужгород, Набережна Київська, 18. Телефон (0312) 61-62-72. Ба-
лансоутримувач: Закарпатська обласна державна телерадіокомпанія. 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для продо-
вження договору оренди.

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

31.01.2016.
� 4. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення (поз. 

3, 4 за планом) площею 79,1 м2 першого поверху будівлі навчаль-
ного корпусу економічного факультету літ. а. Місцезнаходження 
об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, Народна, 3. Телефон (0312) 
23-51-71. Балансоутримувач: ДВНЗ «Ужгородський національний уні-
верситет». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості 
для продовження договору оренди.

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

31.01.2016.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗаПоріЗька обласТь
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
� Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 56 третього 

поверху учбового корпусу літ. а-4 загальною площею 15,4 м2, 
що перебуває на балансі Філії «Запорізький державний обласний 
навчально-курсовий комбінат» УДП «Укрінтеравтосервіс». Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Музична, 2а. Мета прове-
дення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 
Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 
(89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66).

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

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

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

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

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

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

Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному кон-
верті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції 

витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт, 
який не повинен перевищувати 5 календарних днів.

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

Конкурсну документацію слід подавати до відділу організаційно-
документального та інформаційного забезпечення РВ ФДМУ по За-
порізькій області (кімн. 9) до 05.02.2016 (включно).

конкурс відбудеться 11.02.2016 о 10.00 у рв фдму по Запо-
різькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 
50, кімн. 35. Телефони для довідок: (061) 226-07-53 (56).

кіровоградська обласТь
IнформацIя 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
� 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною пло-

щею 54,6 м2 в одноповерховій будівлі. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Кіровоградська обл., смт Олександрівка, вул. Леніна, 84. Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
для розрахунку розміру орендної плати при продовженні договору 
оренди. Балансоутримувач: Фінансове управління Олександрівської 
районної адміністрації.

Орієнтовна дата оцінки – 31.01.2016.
Площа земельної ділянки: дані уточнюються.
Місце розташування земельної ділянки: смт Олександрівка, вул. Ле-

ніна, 84.
� 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 10,4 м2 

на першому поверсі адміністративної будівлі. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Ульяновка, вул. Карла Маркса, 8а. 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта для розрахунку розміру орендної плати при укладенні договору 
оренди. Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби 
України в Ульяновському районі Кіровоградської області.

Орієнтовна дата оцінки – 31.01.2016.
Площа земельної ділянки: дані уточнюються.
Місце розташування земельної ділянки: м. Ульяновка, вул. Карла 

Маркса, 8а.
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), про-

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

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

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

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

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

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

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

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

Конкурсну документацію слід подавати до РВ ФДМУ по Кіровоград-
ській області за адресою: м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 800 до 
17.15 8 лютого 2016 р. включно.

конкурс відбудеться у рв фдму по кіровоградській облас-
ті 12 лютого 2016 р. о 8.15 за адресою: 25009, м. кіровоград, 
вул. глинки, 2, кімн. 708.

Телефон для довідок (0522) 33-23-38.

сумська обласТь
інформація 

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

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

ною площею 24,85 м2 (балансоутримувач – Управління Державної 
казначейської служби України у Тростянецькому районі Сумської об-
ласті). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Тростянець, вул. Червоно-
армійська, 2. Мета проведення незалежної оцінки – оренда. 

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2016.
Термін виконання робіт – 5 календарних днів від дати укладення 

договору на проведення незалежної оцінки майна.
� 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення пло-

щею 10,7 м2 (балансоутримувач – Головне управління статистики у 
Сумській області). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Ромни, 1-й пров. 
Гетьмана Мазепи, 1. Мета проведення незалежної оцінки – оренда. 

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2016.
Термін виконання робіт – 5 календарних днів від дати укладення 

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

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

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

підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів 
та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, ви-
даними відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) 
у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду  

конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

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

Час початку аукціону – 11.00, час закінчення аукціону (внесення 
цінових пропозицій) – 13.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Поряд-
ку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої прива-
тизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвер-
дженого наказом Фонду державного майна України від 09.09.2015 
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 
за № 1147/27592.

Заяви на участі в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками 
до заяв, подаються в електронному вигляді до Товарної біржі «Уні-

версальна товарно-сировинна біржа» на електронний ресурс https://
www.utsb.com.ua. 

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

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться від-
повідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення 

до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в 
аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, за-
твердженого наказом Фонду державного майна України від 17.04.1998 
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за 
№ 400/2840 (зі змінами).

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

Отримати додаткову інформацію та подати заяву на участь в аукціо ні 
можна в РВ ФДМУ по м. Києву, адреса: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, 
кімн. 331, тел. 281-00-35 у робочі дні та години.



3

27 січня 2016 року№ 8 (924)

державного майна України від 19.12.2001 № 2355 і зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за № 1092/6283; досвіду 
суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подіб-
ного майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт 
з оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого 
досвіду у проведенні оцінки подібного майна; письмової згоди оціню-
вачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності до 
виконання робіт з оцінки майна; у разі проведення підприємством ді-
яльності, пов’язаної з державною таємницею, спеціального дозволу на 
провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, виданого 
суб’єкту оціночної діяльності (допусків оцінювачів, які перебувають у 
трудових відносинах із суб’єктом оціночної діяльності або залучаються 
ним за цивільно-правовими договорами), або дозволу, виданого іншо-
му суб’єкту оціночної діяльності, якого за відповідною угодою буде за-
лучено до виконання робіт, пов’язаних з державною таємницею. 

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

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

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

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

конкурс відбудеться 10 лютого 2016 року о 10.00 за адресою: 
м. суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 5.

Кінцевий термін подання конкурсної документації – 4 лютого 2016 
року (включно). 

Херсонська обласТь, авТономна 
ресПубліка крим та м. севасТоПоль

інформація 
рв фдму в Херсонській області, автономній республіці  

крим та м. севастополі про оголошення конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені  

до проведення оцінки державного майна
� Об’єкт оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загальною 

площею 38,3 м2 на другому поверсі адміністративної будівлі, що 
перебувають на балансі ДП «Виробничий південний біотехнологічний 
центр», за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 168.

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 
для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.01.2016.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумеро-

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

Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію 
в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ 
від 29.08.2011 № 1270 «Про затвердження Положення про конкурсний 
відбір суб’єктів оціночної діяльності», зареєстрований у Міністерстві 
юстиції України 19.09.2011 за № 1096/19834), а саме:

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

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон-
верті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуля-
ції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, та терміну виконання робіт 
у календарних днях (не більше 5 днів). 

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

Конкурсна документація приймається до 14.00 за чотири робочих 
дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 
м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 222. 

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

конкурс відбудеться в рв фдму в Херсонській області, авто-
номній республіці крим та м. севастополі за адресою: м. Херсон, 
просп. ушакова, 47, кімн. 225 о 9.00 через 14 днів після опубліку-
вання цієї інформації, телефон для довідок (0552) 22-44-44.

Черкаська обласТь
інформація 

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

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

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

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Площа, 

м2
Адреса об’єкта 

оцінки
Балансо-
утримувач

Дата 
оцінки

1 Частина нежитлового при-
міщення на першому поверсі 
п’ятиповерхової будівлі

30,5 м. Черкаси, 
пров. Круп-
ської, 2

ЧДЖПП «Житло-
сервіс»

31.12.15

� 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору 
оренди державного майна.
№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Площа, 
м2

Адреса об’єкта 
оцінки Балансоутримувач Дата 

оцінки
1 Частина приміщень 

четвертого поверху 
п’ятиповерхового 
корпусу

437,4 м. Черкаси, 
бульв. Шев-
ченка, 205

ДП «Черкаський державний 
науково-дослідний інститут техніко-
економічної інформації в хімічній 
промисловості»

31.01.16

2 Частина приміщен-
ня першого повер-
ху адмінбудівлі

48,3 м. Черкаси, 
бульв. Шев-
ченка, 205

ДП «Черкаський державний центр 
науки, інновацій та інформатизації»

31.01.16

3 Частина нежитло-
вого приміщення 
фойє навчального 
корпусу

2,0 м. Черкаси, 
вул. Онопрі-
єнка, 8

Черкаський інститут пожежної без-
пеки імені Героїв Чорнобиля Націо-
нального університету цивільного 
захисту України

31.01.16

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

діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270, до-
кументація подається претендентом в запечатаному конверті з описом 

підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті потрібно 
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності». 
До підтвердних документів належать:

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

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

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

Останній день подання заяв – 5 лютого 2016 року.
конкурс відбудеться 11 лютого 2016 року о 10.00 у рв фдму 

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

Чернігівська обласТь
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Площа, 

м2 Балансоутримувач Місцезнаходження 
об’єкта

Дата 
оцінки

1 Нежитлові приміщення 
на третьому поверсі три-
поверхової адмінбудівлі

36,2 Городнянський районний 
відділ УМВС України в 
Чернігівській області

Чернігівська 
обл., м. Городня, 
вул. Шевченка, 24а

31.01.16

2 Нежитлове приміщення 
другого поверху двопо-
верхової адмінбудівлі

30,72 ДП «Борзнянське лісове 
господарство»

16400, Чернігівська 
обл., м. Борзна, 
вул. П. Куліша, 115

31.01.16

3 Нежитлове приміщення 
другого поверху двопо-
верхової адмінбудівлі

16,25 ДП «Борзнянське лісове 
господарство»

16400, Чернігівська 
обл., м. Борзна, 
вул. П. Куліша, 115

31.01.16

Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей 
оренди. 

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

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

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

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

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

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний 
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 
29.08.2011 № 1270); копія установчого документа претендента; копії ква-
ліфікаційних 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 май-
на, завірені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних 
документів оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, 
виданого претенденту Фондом державного майна України; інформація 
про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо 
його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінюва-
чів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, 
з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).

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

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

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

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

ПІДСУМКИ
інформація  

рв фдму по львівській області про підсумки конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 14.12.2015

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

з ТзОВ «Західна Українська Консалтингова Компанія» на проведення 
незалежної оцінки об’єкта оренди – нежитлового приміщення загаль-
ною площею 20,0 м2 на цокольному поверсі адмінбудівлі, м. Львів, 
вул. Стрийська, 35; 

з ТзОВ «Національна Компанія «Укрексперт» на проведення неза-
лежної оцінки об’єкта оренди – нежитлових приміщень № 1 – 12, 18 за-
гальною площею 203,9 м2 на першому поверсі одноповерхової будівлі 
їдальні, м. Львів, вул. Д. Апостола, 9а;

з ФОП Горбачовим В. А. на проведення незалежної оцінки об’єкта 
оренди – нежитлових приміщень № 7, 8, 9 загальною площею 31,2 м2 
на першому поверсі двоповерхової будівлі головного корпусу № 2, 
м. Львів, вул. Д. Апостола, 9а. 

інформація 
рв фдму по волинській області про підсумки  

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

державного майна, що відбувся 15.12.2015
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 

проведення незалежної оцінки по об’єктах оренди:
частині нежитлового приміщення службово-виробничої будівлі 

площею 2,0 м2 за адресою: 44332, Волинська обл., Любомльський 
р-н, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 41 визнано ТОВ «Волинь-
експерт»;

частині адміністративної будівлі площею 134,2 м2 за адресою: 
44700, Волинська обл., м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 
35 визнано ТОВ «Волинь-експерт»;

лісопильному цеху площею 377,4 м2 за адресою: 44100, Волин-
ська обл., Ратнівський р-н, смт Ратне, вул. Гранична, 31 визнано ФОП 
Малащицьку О. Г.;

цеху малоформатної фанери загальною площею 3 602,7 м2 за адре-
сою: 44100, Волинська обл., Ратнівський р-н, смт Ратне, вул. Гранична, 
31 визнано ФОП Малащицьку О. Г.;

частині адмінприміщення площею 30,7 м2 за адресою: 45300, Волин-
ська обл., смт Іваничі, вул. Грушевського, 19 визнано ПП «ТСА ЗАХІД»;

частині адмінприміщення площею 32,9 м2 за адресою: 45700, Волин-
ська обл., м. Горохів, вул. Зелена, 4а визнано ТзОВ «АТЛАНТ» ЛТД.

інформація 
рв фдму по донецькій області про підсумки конкурсу  

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

Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення пло-
щею 17,3 м2 на другому поверсі навчального корпусу № 2, що перебуває 
на балансі ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 84116, Донецька обл., м. Слов’янськ, 
пров. Калініна, 1. Переможець конкурсу – ФОП Гапотченко А. М.

інформація 
рв фдму по донецькій області про підсумки конкурсу  

з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені  
до проведення незалежної оцінки майна, що відбувся 17.12.2015 

1. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудовано-
го приміщення гардероба площею 25,0 м2 будівлі учбового корпусу 
(реєстровий номер 1116182.3.АААБИИ 443), що перебуває на балан-
сі Слов’янського коледжу транспортної інфраструктури. Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Гагаріна, 7. 
Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс».

2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщен-
ня загальною площею 35,6 м2, що перебувають на балансі Військової 
частини 3035 Східного оперативно-територіального об’єднання Націо-
нальної гвардії України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька 
обл., м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, 1-й поверх. Переможець 
конкурсу – Острик Т. В.

3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщен-
ня площею 52,0 м2 на першому поверсі п’ятиповерхового будинку, що 
перебуває на балансі Азовського морського інституту Одеської націо-
нальної морської академії. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Доне-
цька обл., Приморський р-н, м. Маріуполь, просп. Будівельників, 13. 
Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс».

4. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення 
на першому поверсі учбового корпусу № 5 площею 34,8 м2, що пере-
буває на балансі ДВНЗ «Приазовський державний технічний універси-
тет». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, 
вул. Університетська, 7. Переможець конкурсу – ФОП Острик Т. В.

5. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення 
актового залу на першому поверсі триповерхової будівлі загальною пло-
щею 58,0 м2, що перебувають на балансі Державного вищого навчаль-
ного закладу «Донбаський державний педагогічний університет». Місце-
знаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Генерала 
Батюка, 19. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О.

6. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення 
першого поверху гуртожитку загальною площею 256,8 м2, що пере-
бувають на балансі Машинобудівного коледжу Донбаської державної 
машинобудівної академії (код за ЄДРПОУ 04601943). Місцезнаходжен-
ня об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Велика Садова, 
91. Переможець конкурсу – ФОП Гапотченко А. М.

7. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення 
загальною площею 198,8 м2, що перебувають на балансі Головного 
управління статистики у Донецькій області. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Глекова, 2. Переможець 
конкурсу – ФОП Гундарева А. О.

8. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення 
площею 99,8 м2 другого поверху будівлі учбово-виробничих майсте-
рень, що перебувають на балансі Державного навчального закла-
ду «Слов’янський професійний художній ліцей». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: 84116, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Волзька, 125. 
Переможець конкурсу – ФОП Гапотченко А. М.

9. Найменування об’єкта оцінки: основні засоби, довгострокові 
біологічні активи, нематеріальні активи, інші необоротні матеріальні 
активи, нематеріальні активи та оборотні матеріальні засоби цілісного 
майнового комплексу державного науково-виробничого підприємства 
«Укрмеханобр», що перебувають на балансі ПАТ «ММК ІМ.ІЛЛІЧА»; міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: 50074, Дніпропетровська обл., м. Кри-
вий Ріг, вул. Демиденка, 2. Конкурсною комісією прийнято рішення про 
укладення договору з єдиним учасником конкурсу – ТОВ «Експертно-
консультаційний центр».

інформація  
рв фдму по львівській області про підсумки конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 16.12.2015 
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціноч-

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

ФОП Горбачовим В. А. на проведення незалежної оцінки вбудова-
ного нежитлового приміщення № 2 площею 5,4 м2 на першому поверсі 
будівлі, Львівська обл., м. Яворів, вул. Котляревського, 3; 

ФОП Войтенко Н. Б. на проведення незалежної оцінки вбудованих 
нежитлових приміщень № 2 та № 3 загальною площею 52,4 м2 на першо-
му поверсі будівлі, Львівська обл., м. Миколаїв, бульв. Проектний,1; 

ПП «ЕкспертЦентр» на проведення незалежної оцінки частини не-
житлового приміщення загальною площею 4,0 м2 на першому поверсі 
будівлі «Б-3» – новий аеровокзал, м. Львів, вул. Любінська, 168; 

ТзОВ «Експерттранском» на проведення незалежної оцінки частини 
даху поліклініки загальною площею 80,0 м2, м. Львів, вул. Повітряна, 99,

ТзОВ «Західна Українська Консалтингова Компанія» на проведення 
незалежної оцінки вбудованого нежитлового приміщення загальною 
площею 4,76 м2 у вестибулі навчального корпусу, м. Львів, вул. Кле-
парівська, 35; 

ФОП Крилошанським Ю. Є. на проведення незалежної оцінки вбу-
дованих нежитлових приміщень № 60, 61, 62, 63 загальною площею 
50,4 м2 на першому поверсі 2-поверхової будівлі навчальної майстерні, 
м. Львів, вул. Пулюя, 30.

інформація 
рв фдму по рівненській області про підсумки конкурсу  

з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 17.12.2015 
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 

проведення незалежної оцінки об’єктів оренди, а саме: 
житлового будинку з надвірними будівлями за адресою: Рівнен-

ська обл., Зарічненський р-н, с. Соломир, вул. Затишна, 11 визнано 
ПП «Експерт-Рівне-Консалт»;

частини приміщення навчально-виробничої майстерні площею 
50,0 м2, що перебуває на балансі ДНЗ «Рівненське вище професій-
не училище ресторанного сервісу і торгівлі», за адресою: м. Рівне, 
вул. С. Дем’янчука, 3а визнано ТОВ «НІКоС. Оціночна компанія»;

приміщення кабінету першого поверху навчального корпусу пло-
щею 6,5 м2, що перебуває на балансі Дубенського коледжу культури і 
мистецтв РДГУ, за адресою: Рівненська обл., м. Дубно, вул. Замкова, 
6 визнано ПП «Оцінка та Консалтинг»;

нежитлового приміщення першого поверху гуртожитку № 1 пло-
щею 77,6 м2, що перебуває на балансі Рівненського економіко-
технологічного коледжу Національного університету водного господар-
ства та природокористування, за адресою: м. Рівне, вул. Набережна, 
30 визнано ПП «Експертбудсервіс»;

частини приміщення четвертого поверху Камерально-лабораторного 
комплексу площею 95,6 м2, що перебуває на балансі ДП «Українська 
геологічна компанія», за адресою: м. Рівне, вул. Курчатова, 11 визнано 
ТзОВ «НІКоС.Оціночна компанія».

Продовження рубрики на стор. 8
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Додаток 1  
до наказу ФДМУ 

від 22.01.16 № 106

Перелік 
об’єктів груп в, г, які підлягають підготовці до продажу  

в 2016 році управлінням реформування власності  
фонду державного майна україни

груПа в
дніпропетровська область

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
00130850 Державне підприємство «Криворізька теплоцентраль»

донецька область
Фонд державного майна України

05766362 Костянтинівський державний хімічний завод
житомирська область

Фонд державного майна України
00487155 Державне підприємство «Україна»

Запорізька область
Фонд державного майна України

36180433 Державне підприємство «Тепличний комбінат»
луганська область

Фонд державного майна України
00131050 Державне підприємство «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль»

одеська область
Міністерство інфраструктури України

31091889 Державне підприємство водних шляхів «Устьдунайводшлях»
01125614 Державна судноплавна компанія «Чорноморське морське пароплавство»

Міністерство аграрної політики та продовольства України
13908422 Державне багатопрофільне підприємство «Урожай»

Харківська область
Фонд державного майна України

24339861 Лиманське державне виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підприємство
Черкаська область

Фонд державного майна України
00205104 Державне підприємство «Черкаський державний завод хімічних реактивів»

м. київ
Фонд державного майна України

33348385 Державне підприємство «Київпассервіс»
Кабінет Міністрів України

20077743 Державне підприємство «Укрекоресурси»
30401456 Державне публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна

 компанія «Украгролізинг»
Міністерство аграрної політики та продовольства України

37404165 Державне підприємство «Конярство України»
37471692 Державне підприємство «Укрліктрави»

груПа г
дніпропетровська область

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
32495626 Державне підприємство «Дніпропетровський науково-виробничий комплекс 

«Електровозобудування»
м. київ

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
35633030 Державний концерн «Укрторф»

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
14312789 Державне науково-виробниче підприємство «Електронмаш»

Додаток 2  
до наказу ФДМУ 

від 22.01.16 № 106

Перелік 
об’єктів груп в, г, які підлягають підготовці до продажу  

в 2016 році регіональними відділеннями фонду  
державного майна україни

груПа в
регіональне відділення по вінницькій області

Міністерство аграрної політики та продовольства України
00692239 Державне підприємство «Тульчинське виробниче підприємство по племінній справі 

в тваринництві»
регіональне відділення по волинській області

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
00176236 Відокремлений підрозділ «Шахта № 9 «Нововолинська» державного підприємства 

«Волиньвугілля»
00176259 Відокремлений підрозділ «Шахта «Бужанська» державного підприємства 

«Волиньвугілля»
36452904 Відокремлений підрозділ «Шахтоуправління «Нововолинське» державного 

підприємства «Волиньвугілля»
Міністерство аграрної політики та продовольства України

00692386 Державне підприємство «Волинське обласне сільськогосподарське виробниче 
підприємство по племінній справі у тваринництві»

05281529 Державне підприємство «Волинська станція луківництва»
регіональне відділення по дніпропетровській області

00693322 Державне підприємство державний шовкорадгосп «Криворізький»
03048837 Державне підприємство «Криворізьке «Райагропроменерго»
32062157 Державне сільськогосподарське підприємство «Кільчень»

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
24433063 Державне підприємство з переробки брухту та відходів із вмістом дорогоцінних 

металів «Дніпро-ВДМ»
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

05421628 ПАТ «Павлоградське налагоджувальне управління»
Міністерство аграрної політики та продовольства України

00693227 Державне підприємство «Софіївське підприємство по племінній справі в 
тваринництві»

00693233 Державне підприємство «Апостолівське підприємство по племінній справі  
у тваринництві»

00693316 Державне підприємство шовкорадгосп «Апостолівський»
Міністерство освіти і науки України

02500221 Державний Дніпропетровський ливарно-механічний завод
регіональне відділення по донецькій області

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
31599557 Державне підприємство «Вугільна компанія «Краснолиманська»
33504964 Відокремлений підрозділ «Шахта «Стаханова» державного підприємства 

«Красноармійськвугілля»
33504980 Відокремлений підрозділ «Шахта «Родинська» державного підприємства 

«Красноармійськвугілля»
33621568 Відокремлений підрозділ «Шахта «Курахівська» державного підприємства 

«Селидіввугілля»
33621573 Відокремлений підрозділ «Шахта «Україна» державного підприємства 

«Селидіввугілля»
33621589 Відокремлений підрозділ «Шахта 1-3 «Новогродівська» державного підприємства 

«Селидіввугілля»
33621594 Відокремлений підрозділ «Шахта «Росія» державного підприємства «Селидіввугілля»
33839076 Відокремлений підрозділ «Шахта «Центральна» державного підприємства 

«Красноармійськвугілля»
33839081 Відокремлений підрозділ «Шахта «Димитрова» державного підприємства 

«Красноармійськвугілля»
39528169 Державне підприємство «Шахта «Південнодонбаська № 3 ім. М. С. Сургая»

Міністерство аграрної політики та продовольства України
33678944 Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство «Таїровське»

регіональне відділення по житомирській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України

00451116 Державне підприємство «Житомирська пересувна механізована колона»
00481653 Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство «Більковецьке»

Українська кооперативно-державна корпорація  
по агропромисловому будівництву «Украгропромбуд»

05517222 Державне підприємство «Коростишівський сільський будівельний комбінат»
регіональне відділення по Закарпатській області

02185156 Державне підприємство «Державне сільськогосподарське підприємство 
птахофабрика «Берегівська»

22078876 Закарпатське державне обласне підприємство по технічному забезпеченню 
сільськогосподарського виробництва «Агропромтехніка»

Міністерство аграрної політики та продовольства України
00413765 Державне підприємство «Радгосп «Виноградівський»
00413825 Державне підприємство «Великолазівський»

регіональне відділення по Запорізькій області
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

32343302 Державне підприємство «Державний інститут по проектуванню промислових 
підприємств»

Міністерство аграрної політики та продовольства України
00498069 Державне підприємство «Світанок»
22992166 Державне підприємство «Дніпровське»
36418685 Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство «Запорізьке»

регіональне відділення по івано-франківській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України

00861529 Український державний конструкторсько-технологічний інститут транспорту АПК
регіональне відділення по київській області

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
05468498 Державний український науково-дослідний інститут фарфоро-фаянсової 

промисловості
Міністерство аграрної політики та продовольства України

00333339 Державне підприємство «Яготинський цукровий завод»
14277337 Державне підприємство «Українська виробничо-наукова лабораторія 

«Імуногенетики»
37644835 Державне підприємство «Переяслав-Хмельницьке сільськогосподарське 

підприємство «Селекція-сервіс»
Державне агентство рибного господарства України

19419078 Державне підприємство «Центр Аквакультури»
регіональне відділення по кіровоградській області

00700192 Державне підприємство «Олександрійський шовкорадгосп» 
Міністерство аграрної політики та продовольства України

00385069 Державне підприємство «Кіровоградська спеціалізована контрольно-насіннєва 
лабораторія по цукрових буряках»

регіональне відділення по луганській області
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

26402753 Відокремлений підрозділ «Шахта «Золоте» державного підприємства 
«Первомайськвугілля»

26402894 Відокремлений підрозділ «Шахта «Гірська» державного підприємства 
«Первомайськвугілля»

26402983 Відокремлений підрозділ «Шахта «Карбоніт» державного підприємства 
«Первомайськвугілля»

26403416 Відокремлений підрозділ «Шахта «Тошківська» державного підприємства 
«Первомайськвугілля»

32359108 Публічне акціонерне товариство «Лисичанськвугілля»
Міністерство аграрної політики та продовольства України

33451887 Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство «Олександрівське»
регіональне відділення по львівській області

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
00178175 Публічне акціонерне товариство «Шахта «Надія»
26307799 Відокремлений підрозділ «Шахта «Великомостівська» державного підприємства 

«Львіввугілля»
26307813 Відокремлений підрозділ «Шахта «Червоноградська» державного підприємства 

«Львіввугілля»
26307842 Відокремлений підрозділ «Шахта «Відродження» державного підприємства 

«Львіввугілля»
26359891 Відокремлений підрозділ «Шахта «Лісова» державного підприємства «Львіввугілля»
26359901 Відокремлений підрозділ «Шахта «Межирічанська» державного підприємства 

«Львіввугілля»
26360210 Відокремлений підрозділ «Шахта «Зарічна» державного підприємства 

«Львіввугілля»
26360457 Відокремлений підрозділ «Шахта «Степова» державного підприємства  

«Львіввугілля»
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

05792891 Роздільське державне гірничо-хімічне підприємство «Сірка»
32940082 Державне підприємство «Новороздільське державне гірничо-хімічне підприємство 

«Сірка»
Міністерство аграрної політики та продовольства України

24306494 Державне підприємство «Львівське»
31803446 Державне підприємство «Ліктрави»

регіональне відділення по миколаївській області
32778065 Державне підприємство «Володимирське»

Міністерство аграрної політики та продовольства України
00413995 Державне підприємство «Радгосп «Виноградна долина»
00854995 Державне підприємство «Племрепродуктор «Степове»

регіональне відділення по одеській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України

00702587 Одеське обласне об’єднання шовківництва «Облшовк»
13884006 Державне підприємство ремонтно-будівельна дільниця «Агрос»
14304703 Державне підприємство «Гвардійське»

Державне агентство рибного господарства України
33171824 Державне підприємство «Регіональний дослідно-експериментальний комплекс»
36984191 Державне підприємство «Експериментальний кефалевий риборозплідник»
36984207 Державне підприємство «Дністровський риборозплідник»

регіональне відділення по Полтавській області
00845921 Державне підприємство «Чутове»
30063363 Державне підприємство «Аграрно-промислова фірма «Полтавасадвинмаркет»
14310997 Державне підприємство «Виробниче об’єднання «Знамя»

Міністерство аграрної політики та продовольства України
00703196 Державне підприємство-державний шовкорадгосп «Чутівський»
21049938 Державне підприємство «Державний інститут по проектуванню підприємств м’ясної 

та молочної промисловості «Полтавадіпром’ясомолпром»
24567102 Полтавський державний навчально-курсовий комбінат агропромислового  

комплексу
регіональне відділення по рівненській області

Орендні підприємства і організації орендарів,  
створені на базі державних підприємств

21082717 Орендне підприємство санаторій «Червона калина»
Міністерство аграрної політики та продовольства України

35505132 Державне підприємство «Мирогощанський державний іподром»
регіональне відділення по сумській області

Міністерство аграрної політики та продовольства України
00710180 Державне підприємство «Сумський державний селекційний центр»
00729646 Державне насінницьке сільськогосподарське підприємство «Вирівське»
30080939 Міжгосподарський спеціалізований центр по інженерному і технологічному 

забезпеченню бурякоцукрового виробництва «Сумиагропостач»
регіональне відділення по Тернопільській області

Міністерство інфраструктури України
14044113 Державне підприємство Тернопільське державне авіаційне підприємство  

«Універсал Авіа»
регіональне відділення по Харківській області

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
00212630 Державне підприємство «Український державний інститут по проектуванню заводів 

важкого машинобудування»
14311070 Державне підприємство «Харківський науково-дослідний інститут технології 

машинобудування»
Міністерство аграрної політики та продовольства України

00387298 Державне підприємство «Богодухівський сільськогосподарський учбово-курсовий 
комбінат»

00487522 Державне підприємство «Навчально-дослідне господарство «Докучаєвське» 
Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва

00852909 Державне підприємство «Іскра»
05453692 Державне підприємство шовкогосподарство «Сахновщинське»
05453686 Державне підприємство шовкогосподарство «Кумівське»
08183514 Державне підприємство «Світанок»
22994509 Державне підприємство «Благодатне»
23764023 Державне підприємство «Харківцукорзбут»
38494092 Державне підприємство «Харківське промислово-торговельне підприємство»

регіональне відділення по Херсонській області
14141394 Державне підприємство «Державне науково-виробниче підприємство 

«Винконсервпроект»
Міністерство аграрної політики та продовольства України

00709170 Державне підприємство шовкорадгосп «Шотівський»
регіональне відділення по Хмельницькій області

Міністерство аграрної політики та продовольства України
14173158 Державне підприємство «Хмельницьке»
36280860 Державне підприємство Сільськогосподарське підприємство «Хмельницьке»

регіональне відділення по Черкаській області
22794087 Публічне акціонерне товариство «Спектр – Сміла»

Міністерство аграрної політики та продовольства України
05529691 Державне підприємство «Черкаський консервний комбінат»

регіональне відділення по Чернігівській області
35583857 Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство «Трест»

регіональне відділення по Чернівецькій області
Міністерство аграрної політики та продовольства України

22849629 Державне підприємство «Торговий дім «Буковинська горілка»
м. київ

Міністерство аграрної політики та продовольства України
16460790 Державне підприємство Проектний інститут «Промзернопроект»
34532280 Державне підприємство «Агроспецсервіс»

Державне агентство автомобільних доріг України
05422987 Державне підприємство дорожнього зв’язку, інформаційного забезпечення  

та автоматики «Укрдорзв’язок»

Додаток 3  
до наказу ФДМУ 

від 22.01.16 № 106

Перелік 
об’єктів груп в, г, які підлягають підготовці до продажу  

в 2016 році управлінням реформування власності фонду 
державного майна україни після їх виключення із Закону 

україни «Про перелік об’єктів права державної  
власності, що не підлягають приватизації»

груПа в
одеська область

Міністерство інфраструктури України
01125821 Приватне акціонерне товариство «Українське Дунайське пароплавство»
01125637 Державне Чорноморське-Азовське виробничо-експлуатаційне управління 

морських шляхів
м. київ

Українська державна будівельна корпорація «Укрбуд»
33298371 Державне публічне акціонерне товариство «Будівельна компанія «Укрбуд»

груПа г
дніпропетровська область

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
30168850 Державне підприємство «Смоли»

донецька область
Міністерство інфраструктури України

01125755 Державне підприємство «Маріупольський морський торговельний порт» 
Запорізька область

Міністерство інфраструктури України
01125761 Державне підприємство «Бердянський морський торговельний порт»

миколаївська область
Міністерство інфраструктури України

01125608 Державне підприємство «Миколаївський морський торговельний порт»
19290012 Державне підприємство «Спеціалізований морський порт «Октябрьск»

одеська область
Міністерство інфраструктури України

04704790 Державне підприємство «Морський торговельний порт «Южний»
01125672 Державне підприємство «Іллічівський морський торговельний порт»
01125666 Державне підприємство «Одеський морський торговельний порт»
01125815 Державне підприємство «Ізмаїльський морський торговельний порт»
01125689 Державне підприємство «Білгород-Дністровський морський торговельний порт»
01125809 Державне підприємство «Ренійський морський торговельний порт»
01125206 Державне підприємство «Усть-Дунайський морський торговельний порт»

Херсонська область
Міністерство інфраструктури України

01125695 Державне підприємство «Херсонський морський торговельний порт»
01125703 Державне підприємство «Скадовський морський торговельний порт»

м. київ
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

16287311 Державне підприємство «Київський державний науково-дослідний інститут 
текстильно-галантерейної промисловості»

Додаток 4  
до наказу ФДМУ 

від 22.01.16 № 106

Перелік 
об’єктів груп в, г, які підлягають підготовці до продажу  

в 2016 році регіональними відділеннями фонду державного 
майна україни після їх виключення із Закону україни  

«Про перелік об’єктів права державної власності,  
що не підлягають приватизації»

груПа в
регіональне відділення по вінницькій області

Міністерство аграрної політики та продовольства України
00371943 Державне підприємство «Мурафський кар’єр»

регіональне відділення по дніпропетровській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України

00412174 Державне підприємство «Дніпропетровський експериментальний виноробний 
завод»

00693138 Державне підприємство «Дніпропетровське обласне підприємство по племінній 
справі у тваринництві «Облплемпідприємство»

00694037 Покровська міжрайонна радгосп-фабрика
регіональне відділення по Закарпатській області

Міністерство аграрної політики та продовольства України
03747691 Державне підприємство «Кук»
00413819 Державне підприємство «Агропромислова фірма «Леанка»

регіональне відділення по Запорізькій області
Міністерство аграрної політики та продовольства України

00699276 Державне підприємство Шовківничий радгосп «Пологівський»
регіональне відділення по київській області

Міністерство аграрної політики та продовольства України
00699862 Державне підприємство – шовкорадгосп «Баришівський»
000699945 Державне сільськогосподарське підприємство «Головний селекційний центр України»
00699900 Державне підприємство «Київська обласна коконосушарка»

регіональне відділення по кіровоградській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України

00700269 Державний шовкорадгосп «Знам’янський»
00378856 Державне підприємство Гайворонський завод безалкогольних напоїв

регіональне відділення по львівській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України

19168765 Державне підприємство «Проектно-конструкторський технологічний інститут 
«Львівхарчопроект»

05393524 Державне підприємство «Науково-дослідний центр рідких мінеральних добрив»
регіональне відділення по одеській області

Міністерство інфраструктури України
01126996 Державне підприємство «Науково-дослідний проектно-конструкторський інститут 

морського флоту України з дослідним виробництвом»
Міністерство аграрної політики та продовольства України

00702897 Державне підприємство «Одеське обласне підприємство по племінній справі  
у тваринництві»

регіональне відділення по Полтавській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України

00703397 Кременчуцька міжрайонна коконосушарня «Міжрайшовк»
00703121 Державне підприємство шовкорадгосп «Гоголівський»
00703184 Державне підприємство шовкорадгосп «Хорольський»
00703279 Державний Миргородський гренажний завод

регіональне відділення по Тернопільській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України

00914993 Державне підприємство «Монастириське»
регіональне відділення по Харківській області

Міністерство аграрної політики та продовольства України
00725128 Державне підприємство «Харківське обласне сільськогосподарське підприємство 

по племінній справі у тваринництві»
регіональне відділення по Хмельницькій області

Міністерство аграрної політики та продовольства України
00412582 Державне підприємство «Понінківське»
00373735 Державне підприємство «Закупнянський кар’єр»
00373741 Державне підприємство «Нігинський кар’єр»

Продовження додатка 2 Продовження додатка 2
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ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ

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

о р е н Д а

вінницька обласТь
оголоШення  

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,  

контактний телефон)

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти  
і науки України

02125094, Вінницький державний педагогічний 
університет ім. М. Коцюбинського, 21100,  
м. Вінниця, вул. Острозького, 32, тел. 26-33-02

Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення на 
першому поверсі 2-поверхового аудиторського корпусу 
(літ. Г)

02125094.1.ТСВТЦТ008 21100, м. Вінниця, вул. Острозь-
кого, 32

193,2 988 463,00 2 роки 364 дні Розміщення кафе, що не здійснює 
продаж товарів підакцизної групи

2 Міністерство освіти  
і науки України

20097154, Вінницький технічний коледж, 21021, 
м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 91/2,  
тел. 51-33-81

Нерухоме майно – нежитлове вбудоване приміщення на 
першому поверсі переходу (літ. Б’) навчально-допоміжного 
корпусу (літ. Б)

02543845.1.ЧРИАЯГ002 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке 
шосе, 91/2

3,6 22 950,00 2 роки 364 дні Здійснення торгівлі непродоволь-
чими товарами та надання послуг 
із ксерокопіювання

3 Міністерство освіти  
і науки України

02070693, Вінницький національний технічний 
університет, 21021, м. Вінниця, вул. Хмельниць-
ке шосе, 95, тел. 59-87-45

Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованого при-
міщення вестибуля на першому поверсі 4-поверхового 
навчального корпусу № 2 (літ. А)

02070693.1.НЖОПША012 21021, м. Вінниця, вул. Хмельниць-
ке шосе, 95

4,0 26 128,00 2 роки 364 дні Приготування та продаж кави

4 Міністерство економіч-
ного розвитку і торгівлі 
України

33323245, державне підприємство «Віницький за-
вод «Кристал», 21100, м. Вінниця,  
вул. 600-річчя, 21, тел. 55-54-72

Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованого при-
міщення у прим. № 6 блоку допоміжних цехів з підвалом 
(літ. М)

– 21100, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21 4,0 25 204,00 2 роки 11 місяців Надання послуг з ремонту 
комп’ютерів та периферійного 
устаткування

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

волинська обласТь
оголоШення  

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,  

контактний телефон)

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

найменування реєстровий 
номер майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально можли-

вий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

02539985, Державний професійно-технічний навчальний заклад 
«Камінь-Каширське вище професійне училище», 44500, Волинська 
обл., м. Камінь-Каширський, вул. Воля, 44, тел. (03357) 2-34-75 

Частина приміщення в 
будівлі гуртожитку 

02539985.1. 
ХДДЦРА012

44500, Волинська обл., 
м. Камінь-Каширський, 
вул. Воля, 44 

5,0 9 660,00 2 роки 364 дні 3,0 м2 – для здійснення роздрібної торгівлі канцелярськими товарами, що при-
значаються для навчальних закладів; 2,0 м2 – для розміщення ксерокопіюваль-
ної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів 

2 Міністерство освіти 
і науки України

05477296, Луцький національний технічний університет, 43018, Во-
линська обл., м. Луцьк, вул. Львівська, 75, тел. (0332) 74-61-03 

Частина учбово-лабо-
раторного корпусу 

05477296.1. 
КЯДФМБ009

43000, Волинська обл., 
м. Луцьк, вул. Потебні, 56 

5,0 27 489,00 2 роки 11 місяців Для встановлення кавового автомата

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

дніПроПеТровська обласТь
оголоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,  

контактний телефон)

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство енергетики та вугіль-
ної промисловості України

05410777, Державне підприємство «Дніпродіпрошахт», 49600, м. Дні-
пропетровськ, вул. Миронова, 15, тел.: (056) 756-82-00, 756-83-00

Нежитлове вбудоване при-
міщення

05410777.1.ПШИЖЦК005 м. Дніпропетровськ, вул. 
Миронова, 15

37,7 303 721,00 2 роки 11 місяців Розміщення суб’єктів господарювання, що 
провадять діяльність у сфері права

2 Міністерство освіти і науки України 03062993, Державний професійно-технічний навчальний заклад 
«Дніпропетровський центр професійної освіти», м. Дніпропетровськ, 
вул. Верещагіна, 103, тел. (056) 724-15-01

Вбудовані нежитлові при-
міщення 

Інформація відсутня м. Дніпропетровськ, 
просп. Карла Маркса, 32 

430,7 3 401 500,00 2 роки 11 місяців Розміщення комунального позашкільного 
навчального закладу

3 Міністерство освіти і науки України 02070766, Національна металургійна академія України, м. Дніпропе-
тровськ, просп. Гагаріна, 4, тел. (0562) 745-31-56

Частина нежитлового вбу-
дованого приміщення

02070766.2. РМБЧЧФ024 м. Дніпропетровськ, 
просп. Гагаріна, 13-15

2,0 20 127,00 2 роки 11 місяців Розміщення торговельного автомата, що 
відпускає продовольчі товари (питної води)

4 Міністерство освіти і науки України 1116130, Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту ім. Академіка Лазаряна, м. Дніпропетровськ, вул. Академі-
ка Лазаряна, 2, тел.: (056) 776-59-47, 793-19-00

Частина нежитлового вбу-
дованого приміщення

01116130.1.ЯОЧПКЧ082 м. Дніпропетровськ, 
вул. Академіка Лаза-
ряна, 2

1,5 15 420,00 2 роки 364 дні Розміщення комплексу пральні самооб-
слуговування

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

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

38177113, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», 
84116, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Генерала Батюка, 19,  
тел. (06262) 3- 23-54 

Нежитлові вбудовані приміщення та частина кори-
дору навчально-виробничих майстерень 

38177113.1.РЛФФИУ024 84100, Донецька обл., 
м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, 1 

63,7; 
13,4

149 702,00  
станом на 31.10.2015

2 роки 360 днів Проведення індивідуальної мис-
тецької діяльності (інше викорис-
тання майна) 

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 подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить 
конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (057) 704-17-36.

жиТомирська обласТь
оголоШення 

орендодавця – рв фдму по житомирській 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 оборони 
України

35212338, Житомирська філія Концерну «Військторгсервіс», 
10014, м. Житомир, просп. Миру, 22

Магазин (літ. А) 33689922.31.АААЖЛБ801 м. Овруч, вул. Ващука, 5 89,6 92 587,00 2 роки 364 дні Організація торгівлі продовольчими та непро-
довольчими товарами

2 Малинська районна дер-
жавна адміністрація

04053559, Малинська районна державна адміністрація,  
м. Малин, пл. Соборна, 6а

Частина приміщення першого по-
верху адмінбудинку (літ. А) 

04053559.5.ЮТИТКЧ064 м. Малин, пл. Соборна, 6а 3,0 10 980,00 2 роки 364 дні Розміщення автомата з продажу гарячих 
напоїв 

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. житомир, вул. 1 Травня, 20, рв фдму по жито-
мирській 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».

івано-франківська обласТь
оголоШення  

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

№  
з/п

Назва органу  
управління

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

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

вання реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди

мета вико-
ристання

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

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

Приміщення 
адмінбудівлі

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

18,07 163 146,00  
станом на 31.10.2015

1 рік Розміщення 
офіса

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

кіровоградська обласТь
оголоШення  

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

№  
з/п

Назва органу  
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,  

контактний телефон)

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Державна санітарно-
епідеміологічна служ-
ба України 

38435613, Державна установа «Кіровоградський обласний 
лабораторний центр Держсанепідслужби України», 25006, 
м. Кіровоград, вул. Тобілевича, 24, тел. (0522) 33-33-15

Нежитлові приміщення (га-
раж на 2 бокси)

38435613.1. ААААЛА867 Кіровоградська обл., Добро-
величківський р-н, м. Помічна, 
вул. Перемоги, 87г

63,8 43 837,00 2 роки 11 місяців Розміщення складу

2 Міністерство освіти  
і науки України 

02070950, Кіровоградський національний технічний універси-
тет, 25030, м. Кіровоград, просп. Університетський, 8,  
тел. (0522) 55-92-34

Частина приміщення вести-
буля на першому поверсі на-
вчального корпусу № 1

02070950.6. ТНЮЦФУ118 м. Кіровоград, просп. Універси-
тетський, 8

8,0 37 207,00 2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу канцеляр-
ських товарів, що призначаються для навчальних закладів 
(5,0 м2), та непродовольчих товарів (3,0 м2) 

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 25009, м. кіровоград, вул. глинки, 2, рв фдму по 
кіровоградській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт 
оренди орендодавцем буде оголошено конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». 

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 Державна служба 
статистики України

02361400, Головне управління статистики у Львівській області, 
79019, просп. В. Чорновола, 4, тел. (032) 235-84-28 

Вбудовані нежитлові приміщення № 2 та № 3 
на першому поверсі будівлі

02361400.1.АААДЕЖ049 Львівська обл., м. Ми-
колаїв, бульв. Про-
ектний, 1

52,4  357 875,00  
станом на 30.11.2015

2 роки 364 дні Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює 
побутове обслуговування населення (перукарня)
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Продовження таблиці

№  
з/п

Назва органу  
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,  

контактний телефон)

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

2 Міністерство інфра-
структури України

33073442, ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Га-
лицького», 79000, м. Львів, аеропорт ЦА, тел. (032) 229-82-16 

Нежитлове приміщення на першому поверсі 
у будівлі під літ. «Б-3», новий аеровокзал ДП 
«Міжнородний аеропорт «Львів»

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

4,0 91 600,00  
станом на 30.11.2015

1 рік Розміщення пункту прокату автомобілів

3 Міністерство освіти  
і науки України

25255652, Державний навчальний заклад «Судововишнянський 
професійний ліцей», Львівська обл., Мостиськй р-н, м. Судова 
Вишня, вул. Заводська, 25, тел. 3-71-53 

Нежитлове приміщення в будівлі ДНЗ Судово-
вишнянського професійного ліцею 

25255652.1.УАЕМРР 624 Львівська обл., м. Су-
дова Вишня, вул. За-
водська, 25

141,0 802 500,00  
станом на 31.10.2015

2 роки 11 місяців Розміщення курсів з навчання водіїв автомобілів

4 Державна служба 
статистики України

02361400, Головне управління статистики у Львівській області, 
79019, м. Львів, просп. В. Чорновола, 4, тел. (032) 258-59-00

Вбудоване нежитлове приміщення № 2 на 
першому поверсі будівлі

02361400.1.АААДЕЖ060 Львівська обл., м. Яво-
рів, вул. Котлярев-
ського, 3

5,4 36 984,00  
станом на 30.11.2015

2 роки 364 дні Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює 
проектні, проектно-вишукувальні, проектно-
конструкторські роботи

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 незалеж-
ною оцінкою без ПДВ, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Державна казначей-
ська служба України

37735068, Управління Державної казначейської служби України у Чорнухинському 
районі Полтавської області, 37100, Полтавська обл., смт Чорнухи, вул. Леніна, 35, 
тел. (066) 694-78-34 

Частина нежитлового 
приміщення 

37735068.1.АААГБГ941 Полтавська обл., смт Чор-
нухи, вул. Леніна, 35

4,0 16 700,00 2 роки 11 місяців Розміщення ксерокопіювальної техніки для 
надання населенню послуг із ксерокопіюван-
ня документів 

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. леніна, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. Заяви 
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить кон-
курс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

рівненська обласТь
оголоШення  

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

№  
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

2547116, Вище професійне училище № 22 м. Сарни, 34500, Рівненська 
обл., м. Сарни, вул. Технічна, 4, тел. (0655) 3-38-05

Частина приміщення 
громадсько-побутового 
корпусу

02547116.1.ИРЕВЛП391 Рівненська обл., м. Сарни, 
вул. Технічна, 4 

61,9 194 110,00 2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, що не здійснює продаж това-
рів підакцизної групи, у навчальному закладі

2 Державне агентство 
лісових ресурсів 
України

992852, ДП «Клеванське лісове господарство», 35312, Рівненська обл., 
смт Клевань, вул. Лісова, 6, тел. (0362) 27-10-29

Кафе «Лісовик» – Рівненська обл., Косто-
пільський р-н, с. Деражне, 
вул. Шевченка, 62ж

468,5 472 100,00 2 роки 11 місяців Розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів 
підакцизної групи

3 Міністерство освіти 
і науки України

2547116, Вище професійне училище № 22 м. Сарни, 34500, Рівненська 
обл., м. Сарни, вул. Технічна, 4, тел. (0655) 3-38-05

Частина приміщення першого 
поверху навчального корпусу 
№ 2

02547116.1.ИРЕВЛП382 Рівненська обл., м. Сарни, 
вул. Технічна, 4 

36,2 113 630,00 2 роки 11 місяців 2,7 м2 – торгівля концелярськими товарами; 
33,5 м2 – розміщення буфету, що не здійснює 
продаж товарів підакцизної групи

4 Міністерство освіти 
і науки України

2547116, Вище професійне училище № 22 м. Сарни, 34500, Рівненська 
обл., м. Сарни, вул. Технічна, 4, тел. (0655) 3-38-05

Частина приміщення першого 
поверху гуртожитку № 1

02547116.1.ИРЕВЛП384 Рівненська обл., м. Сарни, 
вул. Технічна, 4 

163,1 525 780,00 2 роки 11 місяців Розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів 
підакцизної групи

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

сумська обласТь
оголоШення 

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

№  
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за незалеж-
ною оцінкою без ПДВ, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

26378233, Глухівський агротехнічний інститут імені С. А. Ковпака Сумського національного аграрного 
університету, 41400, Сумська обл., м. Глухів, вул. Терещенків, 36, тел. (05444) 2-22-52 

Вбудовані нежитлові 
приміщення

04718013.7.БЕШСНП7456 Сумська обл., м. Глухів, 
вул. Пушкіна, 6

103,8 – 2 роки 364 дні Розміщення фінансової 
установи

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

ТерноПільська обласТь
оголоШення 

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

33680120, Тернопільський національний економічний  
університет, 46020, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11,  
тел.: (0352) 47-50-51, 47-50-61

Частина нежитлового приміщення  
першого поверху будівлі студентського  
гуртожитку № 3 (літ. «Н», позиція ХХХІІ 
(кухня) 

33680120.1.ЮЧПШОГ013 м. Тернопіль вул. Львівська, 3 4,0 23 910,00 2 роки 11 місяців Розміщення суб’єктів господарювання, що здій-
снюють побутове обслуговування населення (ор-
ганізація пункту пральні самообслуговування)

2 Міністерство освіти  
і науки України

00994006, Кременецький лісотехнічний коледж, 47013, 
Кременецький р-н, с. Білокриниця, вул. Молодіжна,  
тел.: (03546) 5-24-04, 5-23-70

Нежитлове приміщення (каналізаційної на-
сосної станції) 

00994006.1.УСТЯИС002 Тернопільська обл., Креме-
нецький р-н, с. Білокриниця, 
вул. Молодіжна, 1 

22,3 63 660,00 2 роки 11 місяців Перекачка стоків

3 Державна служба ста-
тистики України

02362374, Головне управління статистики у Тернопільській 
області, 46001, м. Тернопіль, вул. Над Ставом, 10,  
тел.: (0352) 52-50-31, 52-72-86

Частина нежитлової адміністративної будівлі 
літ. А, поз. 7, відділу статистики у Теребов-
лянському районі

02362374.1.АААДЕЖ267.7 Тернопільська обл., м. Тере-
бовля, вул. Наливайка, 4 

16,0 34 090,00 2 роки 11 місяців Розміщення офісного приміщення

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 603, рв фдму 
по Тернопільській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт 
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Харківська обласТь
оголоШення  

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

Студентське містечко Національного аерокос-
мічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»

Нежитлове приміщення – кімн. 44 на пер-
шому поверсі 9-поверхової будівлі гурто-
житку № 12, літ. А-9-10

– м. Харків, пров. Елек-
троінструменталь-
ний, 6б

47,4 279 700,00 1 рік Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих това-
рів, крім товарів підакцизної групи (39,4 м2), непродовольчих това-
рів (5,0 м2) та ксероксу (3,0 м2)

2 Міністерство освіти  
і науки України

38855349, Державний університет телекомуніка-
цій, 03680, м. Київ, вул. Солом’янська, 7,  
тел.: (044) 248-85-78, 248-85-97

Нежитлове приміщення – кімн. 15 на пер-
шому поверсі двоповерхової виробничої 
будівлі, інв. № 80285

38855349.4. ХФРЦЧА012 м. Харків, вул. Полтав-
ський шлях, 188а

25,1 63 600,00 1 рік Розміщення складу 

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів (обов’язково вказати поштову адресу з індексом заявника, дату та номер газети «відомості приватизації», в якому опублікована інформація про 
об’єкт оренди) приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61024, м. Харків, вул. гуданова, 18, 3-й поверх, кімн. 308, рв фдму по Харківській області.  
У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та кому-
нального майна». За додатковою інформацією слід звертатися у робочі дні та години у відділ оренди РВ ФДМУ по Харківській області – 4-й поверх, кімн. 401 або за тел. 705-18-59.

Хмельницька обласТь
оголоШення  

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

№  
з/п

Назва органу  
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,  

контактний телефон)

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти  
і науки України 

02548498, Старокостянтинівський професійний лі-
цей, 31104, Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, 
вул. І. Франка, 35, тел. (03854) 4-10-42 

Нежитлове приміщення в будівлі 
гуртожитку

02548498.10.ОШФФЖХ010 31104, Хмельницька обл., м. Старо-
костянтинів, вул. І. Франка, 35

22,9 40 073,00 2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу про-
довольчих товарів, крім товарів підакцизної групи 

2  Державне агентство 
водних ресурсів України 

05446893, Хмельницьке обласне управління водних  
ресурсів, тел. (0382) 79-57-98

Приміщення на четвертому по-
версі адміністративної будівлі 

05446893.1.ТТПШШТ155 29000, м. Хмельницький,  
вул. Соборна, 29

23,68 73 970,00 2 роки 11 місяців Розміщення офіса

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

Черкаська обласТь
оголоШення  

орендодавця – рв фдму по Черкаській області про намір передати в оренду об’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 обо-
рони України 

35123606, Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс», 
м. Черкаси, вул. Ільїна, 222, тел. (0472) 32-88-07

Нежитлове приміщення будівлі вагової з на-
вісом літ. О-І (26,84 м2) та частина замощен-
ня літ. І (430,11 м2)

33689922.6.ААААЕЖ166 м. Черкаси, вул. Ільїна, 218 456,92 116 600,00 2 роки 364 дні Розміщення автомобільного газозаправного пункту

2 Міністерство освіти 
і науки України 

05390336, Черкаський державний технологічний 
 університет, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 460,  
тел. (0472) 71-00-92 

Частина приміщення вестибуля на першому 
поверсі навчального корпусу № 10 

05390336.1.ЯНЖОПА017 м. Черкаси, бульв. Шевчен-
ка, 333 

4,5 19 104,00 2 роки 364 дні Розміщення торговельного об’єкта з продажу про-
довольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, кімн. 307, рв фдму 
по Черкаській області. У разі надходження двох і більше заяв на 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

ЗакарПаТська обласТь
інформація 

рв фдму по Закарпатській області про проведення  
конкурсу з використанням відкритості пропонування  

розміру орендної плати за принципом аукціону  
на право оренди нерухомого державного майна

Назва та місцезнаходження органу, що проводить конкурс: РВ 
ФДМУ по Закарпатській області, адреса: 88000, м. Ужгород, вул. Со-
бранецька, 60.

� 1. Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина вбудо-
ваного приміщення (поз. 18) площею 7,0 м2 першого поверху в 
службовій будівлі митного оформлення (літ. і) на митному посту 
«ужгород» за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 224.

Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України та в опера-
тивному управлінні (користуванні) Закарпатської митниці ДФС.

Орган управління майном – Державна фіскальна служба України.
Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за 

використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною 
платою за базовий місяць оренди – грудень 2015 року, що ста-
новить 1 681,09 грн (без Пдв); у подальшому орендна плата підля-
гає коригуванню на щомісячні індекси інфляції з урахуванням чинного 
законодавства; ефективне використання орендованого майна відпо-
відно до мети використання: надання послуг митного брокера; термін 
дії договору оренди – 10 років; компенсація переможцем конкурсу 
витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди, 
протягом 7 календарних днів після дати затвердження орендодавцем 
результатів конкурсу; переможець конкурсу після отримання проекту 
договору оренди протягом 5 робочих днів повертає орендодавцю під-
писаний договір оренди; протягом місяця після підписання договору 
оренди внести завдаток у розмірі місячної орендної плати; своєчасно 
і у повному обсязі сплачувати орендну плату (щомісяця не пізніше 15 
числа місяця, наступного за звітним місяцем); продовження терміну 
дії договору оренди нерухомого майна здійснюється згідно з чинним 
законодавством; страхування орендованого майна; право орендодав-
ця здійснювати контроль за станом, цільовим використанням об’єкта 
оренди; своєчасно здійснювати за власний рахунок капітальний, по-
точний та інші види ремонту орендованого майна. Ця умова договору 
не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень орендованого 
майна і не тягне за собою зобов’язання орендодавця щодо компенса-
ції вартості поліпшень; здійснювати витрати, пов’язані з утриманням 
орендованого майна. Протягом 15 робочих днів після підписання до-
говору укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір про 
відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого 
майна, надання комунальних послуг орендарю або безпосередньо з 
організаціями, що надають відповідні послуги; здійснити нотаріальне 
посвідчення та державну реєстрацію договору оренди за рахунок коштів 
орендаря; нести відповідальність за дотримання правил експлуатації 
інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії на орендованому майні 
згідно із законодавством; орендоване майно не може бути приватизо-
ваним та переданим в суборенду.

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

конкурс з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону буде проведено о 10.00 на 
21-й календарний день після дати опублікування цієї інформації в 
газеті «відомості приватизації» у рв фдму по Закарпатській об-
ласті за адресою: м. ужгород, вул. собранецька, 60. контактний 
телефон 61-21-50.

Кінцевий строк приймання заяв з документами від претендентів на 
участь у конкурсі – за три робочих дні до дати проведення конкурсу.

� 2. Назва об’єкта та місцезнаходження: вбудоване приміщення 
(поз. 21) площею 15,8 м2 на другому поверсі в споруді для конт-
ролю вантажного транспорту (літ. б) на митному посту «Тиса» за 
адресою: Ужгородський р-н, с/р Соломонівська, МАПП «Тиса», буд. 1.

Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України та в опера-
тивному управлінні (користуванні) Закарпатської митниці ДФС.

Орган управління майном – Державна фіскальна служба України.
Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за 

використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною 
платою за базовий місяць оренди – грудень 2015 року, що ста-
новить 3 875,74 грн (без Пдв); у подальшому орендна плата підля-
гає коригуванню на щомісячні індекси інфляції з урахуванням чинного 
законодавства; ефективне використання орендованого майна відпо-
відно до мети використання: надання послуг митного брокера; термін 
дії договору оренди – 10 років; компенсація переможцем конкурсу 
витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди 
протягом 7 календарних днів після дати затвердження орендодавцем 
результатів конкурсу; переможець конкурсу після отримання проекту 
договору оренди протягом 5 робочих днів повертає орендодавцю під-
писаний договір оренди; протягом місяця після підписання договору 
оренди внести завдаток у розмірі місячної орендної плати; своєчасно 
і у повному обсязі сплачувати орендну плату (щомісяця не пізніше 15 
числа місяця, наступного за звітним місяцем); продовження терміну 
дії договору оренди нерухомого майна здійснюється згідно з чинним 
законодавством; страхування орендованого майна; право орендодав-
ця здійснювати контроль за станом, цільовим використанням об’єкта 
оренди; своєчасно здійснювати за власний рахунок капітальний, по-
точний та інші види ремонту орендованого майна. Ця умова договору 
не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень орендованого 
майна і не тягне за собою зобов’язання орендодавця щодо компенса-
ції вартості поліпшень; здійснювати витрати, пов’язані з утриманням 
орендованого майна. Протягом 15 робочих днів після підписання до-
говору укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір про 
відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого 
майна, надання комунальних послуг орендарю або безпосередньо з 
організаціями, що надають відповідні послуги; здійснити нотаріальне 
посвідчення та державну реєстрацію договору оренди за рахунок коштів 
орендаря; нести відповідальність за дотримання правил експлуатації 
інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії на орендованому майні 
згідно із законодавством; орендоване майно не може бути приватизо-
ваним та переданим в суборенду.

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

конкурс з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону буде проведено о 14.00 на 
21-й календарний день після дати опублікування цієї інформації в 
газеті «відомості приватизації» у рв фдму по Закарпатській об-
ласті за адресою: м. ужгород, вул. собранецька, 60. контактний 
телефон 61-21-50.

Кінцевий строк приймання заяв з документами від претендентів 
на участь у конкурсі – за три робочих дні до дати проведення кон- 
курсу.

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

заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації 
про конкурс; пропозиції щодо виконання умов конкурсу (крім роз-
міру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасни-
ком конкурсу в день проведення конкурсу); інформацію про засоби 
зв’язку з ним;

відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження 

представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих 
документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові резуль-
тати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської забор-
гованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно 
нього не порушена справа про банкрутство;

б) для фізичної особи: 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.

Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати, пропо-
зиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення 
конкурсу) подаються у запечатаному конверті з надписом «На конкурс» 
з відбитком печатки претендента (для фізичної особи – підприємця за 
наявності) із зазначенням об’єкта оренди.

Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу 
на право оренди державного майна, затвердженого постановою Ка-
бінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906.

ПІДСУМКИ
інформація 

рв фдму в Херсонській області, автономній республіці  
крим та м. севастополі про підсумки конкурсів на право 

оренди нерухомого державного майна
У зв’язку з відсутністю заяв про участь у конкурсі не відбулися кон-

курси на право оренди державного майна, а саме:
вбудованих нежитлових приміщень загальною площею 182,3 м2 у 

будівлі (реєстровий номер 38481146.1.НЧИЮЦЛ1244) за адресою: Хер-
сонська обл., м. Каховка, вул. Першотравнева, 32, що обліковуються 
на балансі ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр Держса-
непідслужби України»;

частини нежитлових приміщень загальною площею 243,5 м2 на пер-
шому поверсі, на другому поверсі загальною площею 402,3 м2, третьому 
поверсі загальною площею 410,9 м2 триповерхової будівлі ремонтно-
механічної майстерні (реєстровий № 01034707.5ФННМЯЕ002) та 
складські приміщення загальною площею 307,2 м2 (реєстровий 
№ 01034707.5ФННМЯЕ004) за адресою: м. Херсон, вул. Блюхера, 60.

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

інформація 
кев м. дніпропетровська про проведення конкурсу  

на право укладення договору оренди  
нерухомого військового майна

Балансоутримувач: КЕВ м. Дніпропетровська. 
Орган управління: Міністерство оборони України.
� Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 552,1 м2 за 

адресою: м. Кривий Ріг, військове містечко № 30, інв. № 703.
стартова орендна плата, визначена відповідно до Методики роз-

рахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, 
затвердженої постановою КМУ від 04.10.1995 № 786 (зі змінами та 
доповненнями), за базовий місяць розрахунку – листопад 2015 р. 
становить 2 010,34 грн з метою розміщення ферми з вирощування 
свиней.

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

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

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

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

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

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ НА ПРАВО ОРЕНДИ 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 місцезнахо-
дження

загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Державна фіс-
кальна служба 
України 

Державна фіскальна служба України, у користуванні (оперативному управ-
лінні) Головного управління ДФС у Чернівецькій області (39392513), 58013, 
м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200а, тел. (0372) 54-54-99, тел./факс 
(0372) 54-56-33

Частина вбудованого примі-
щення (1-36) першого повер-
ху адмінбудівлі (літ. А)

38516786.340.АААДЕД728 м. Чернівці, 
вул. Героїв Май-
дану, 200а

4,4 44 835,00 2 роки 364 дні Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг 
із ксерокопіювання документів (2,0 м2); розміщення торговельного 
об’єкта з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів (2,4 м2) 

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

м. київ
оголоШення 

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

№  
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий  
номер майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально можли-

вий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти  
і науки України

02070909, Київський національний університет будівництва і архітекту-
ри, 03680, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 31, тел. (044) 245-48-53

Частина нежитлового приміщення на першо-
му поверсі головного учбового корпусу

02070909.2.ШАБЕИТ009 м. Київ, просп. Пові-
трофлотський, 31

7,0 82 930,00  
станом на 30.11.2015

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

2 Міністерство освіти  
і науки України

02070909, Київський національний університет будівництва і архітекту-
ри, 03680, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 31, (044) 245-48-53

Частина нежитлового приміщення на першо-
му поверсі архітектурного корпусу

02070909.2.ШАБЕИТ018 м. Київ, вул. Преоб-
раженська, 2

7,0 83 200,00  
станом на 30.11.2015

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

3 Міністерство освіти  
і науки України

02070909, Київський національний університет будівництва і архітекту-
ри, 03680, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 31, тел. (044) 245-48-53

Нежитлові приміщення на першому поверсі 
прибудови № 2

02070909.2.ШАБЕИТ060 м. Київ, просп. Пові-
трофлотський, 31

408,0 4 699 070,00  
станом на 30.11.2015

2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, що не здійснює  
продаж товарів підакцизної групи,  
у навчальному закладі

4 Міністерство освіти  
і науки України

02070909, Київський національний університет будівництва і архітекту-
ри, 03680, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 31, тел. (044) 245-48-53

Нежитлове приміщення на першому поверсі 
головного учбового корпусу

02070909.2.ШАБЕИТ009 м. Київ, просп. Пові-
трофлотський, 31

76,23 882 120,00  
станом на 30.11.2015

2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, що не здійснює  
продаж товарів підакцизної групи,  
у навчальному закладі

5 Міністерство аграрної 
політики та продоволь-
ства України

38516592, Державне підприємство «Спецагро», 01001, м. Київ, 
вул. Хрещатик, 24, тел.: (044) 278-56-57, 279-60-44

Нежитлове приміщення на третьому поверсі 
адміністративної будівлі

38516592.1.МШИМУЕ1134 м. Київ, вул. Б. Грін-
ченка, 1

23,0 454 990,00  
станом на 31.10.2015

2 роки Розміщення офіса

6  Міністерство юстиції 
України

00209131, Державне підприємство «Державний інститут судових 
економіко-правових та технічних експертних досліджень», 02660, 
м. Київ, вул. М. Раскової, 15, тел.: 239-20-90, 517-72-40

Нерухоме майно – нежитлові приміщення на 
7-му поверсі будівлі

– м. Київ, вул. М. Рас-
кової, 15

69,2 855 000,00  
станом на 30.11.2015

1 рік Розміщення офіса

7 Міністерство аграрної 
політики та продоволь-
ства України

38516592, Державне підприємство «Спецагро», 01001, м. Київ,  
вул. Хрещатик, 24, тел. (044) 279-60-56

Нежитлові приміщення на першому поверсі 
адміністративної будівлі

38516592.1.МШИМУЕ1134 м. Київ, вул. Б. Грін-
ченка, 1 

145,6 2 620 900,00 2 роки 11 місяців Розміщення офіса

8 Міністерство економіч-
ного розвитку і торгівлі 
України

00151644, Державне підприємство «Науково-дослідний інститут Елас-
тик», 02090, м. Київ, вул. Празька, 5, тел. (044) 292-51-23

Нежитлове приміщення на першому поверсі 
лабораторно-адміністративного корпусу

– м. Київ, вул. Празька, 
5, літ. А

41,7 408 850,00 2 роки 11 місяців Розміщення офіса

9 Державна фіскальна 
служба України

39422888, Державна фіскальна служба України, Київська міська митни-
ця ДФС, м. Київ, бульв. Лепсе, 8а

Частина нежитлового приміщення централь-
ного входу першого поверху

38516786.34.ААААЖЖ679 м. Київ, вул. І. Леп-
се, 8а 

2,0 22 800,00 2 роки 11 місяців Розміщення торговельних автоматів,  
що відпускають продовольчі товари

10 Міністерство інфра-
структури України

01189979, Київська міська дирекція Українського державного підпри-
ємства поштового зв’язку «Укрпошта», 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 
22, тел. (044) 226-21-32

Частина нежитлового приміщення 21560045.2800.АААЖЕЛ403 м. Київ, вул. Хреща-
тик, 22 

3,0 59 360,00 1 рік Розміщення банкомата

11 Міністерство інфра-
структури України

01189979, Київська міська дирекція Українського державного підпри-
ємства поштового зв’язку «Укрпошта», 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 
22, тел. (044) 226-21-32

Частина нежитлового приміщення 21560045.2800.АААЖЕЛ360 м. Київ, А. Луначар-
ського, 16/4

1,5 15 145,00 1 рік Розміщення банкомата

12 Міністерство освіти  
і науки України

02125289, Київський національний лінгвістичний університет, 03680, 
м. Київ, вул. Велика Васильківська, 73, тел. (044) 287-33-72

Частина фасадної стіни 02125289.1.ЕТСОЦС010 м. Київ, вул. Лабора-
торна, 3 

1,0 9 930,00 2 роки 11 місяців Прокладання волоконно-оптичного 
кабелю

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

відповідно до звернення рв фдму по м. києву в оголошенні про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви, опублікованому в газеті «Відомості приватизації» від 
18.01.2016 № 5 (921) на стор. 7, у колонці «Балансоутримувач (код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)» щодо об’єкта № 5 слід читати: «02070938, національний університет харчових 
технологій, 01033, м. київ, вул. володимирська, 68».
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Зам. 3049006

конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

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

Продовження. Початок рубрики на стор. 2 – 3

ПІДСУМКИ
інформація 

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

залучені до проведення незалежної оцінки  
об’єктів оренди, що відбувся 10.12.2015 

1. Нежитлове приміщення № 2.1.1 на 2-му поверсі пасажирського 
термінала «D» загальною площею 10,0 м2 за адресою: Київська обл., 
м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на 
балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» (відповідно до листа 
Міністерства інфраструктури України від 02.12.2015 № 13396/16/10-
15 документи, подані на погодження оренди зазначеного приміщення, 
повернуто без розгляду). 

2. Нежитлові приміщення у двоповерховій будівлі загальною пло-
щею 262,0 м2, а саме: на 1-му поверсі – 170,2 м2 та підвал – 91,8 м2 за 
адресою: Київська обл., смт Володарка, пл. Миру, 1, що перебувають 
на балансі Управління Державної казначейської служби України у Во-
лодарському районі. Переможець конкурсу – ФОП Мазур В. О.

3. Частина башти РРЛ СВЗ-3 на відмітці 69,0 м за адресою: Київська 
обл., м. Славутич, пров. Каштановий, 2, що перебуває на балансі ДСП 
«Чорнобильська АЕС». Переможець конкурсу – ФОП Мазур В. О.

4. Частина приміщення № 12 на другому поверсі будівлі СВЗ-3 за-
гальною площею 4,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Славутич, пров. 
Каштановий, 2, що перебуває на балансі ДСП «Чорнобильська АЕС». 
Переможець конкурсу – ФОП Чебаков О. І.

5. Нежитлові приміщення № 5, 6, 7 на 1-му поверсі будівлі системи 
ЦЗС загальною площею 32,9 м2 за адресою: Київська обл., м. Борис-
піль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають на балансі 
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Переможець конкурсу – ТОВ 
«Українські інноваційні консультанти».

6. Будинок загальною площею 122,1 м2 за адресою: Київська обл., 
м. Чорнобиль, вул. Б. Хмельницького, 45, що перебуває на балансі 
ДСП «Чорнобильський спецкомбінат». Переможець конкурсу – ФОП 
Гундарева А. О.

7. Повітряні електромережі Дон-1, Дон-2 потужністю 110 кВ, кіль-
кість опор 21 (12 анкерних металевих, 8 проміжних залізобетонних, 1 
проміжна металева) загальною довжиною 2,8 км за адресою: Київська 
обл., м. Біла Церква, вул. Леваневського, 83, що перебувають на балансі 
ЗАТ «Білоцерківська теплоелектроцентраль». Переможець конкурсу – 
ТОВ «Гарант-Експертиза».

8. Частина приміщення № 1.4.43 на 1-му поверсі пасажирського 
термінала «D» (схема розташування об’єкта 80.1-33-223) загальною 
площею 30,9 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнарод-
ний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжнародний 
аеро порт «Бориспіль». Переможець конкурсу – ФОП Кравцов О. І.

9. Частина приміщення № 1.4.43 на 1-му поверсі пасажирського 
термінала «D» (схема розташування об’єкта 80.1-33-222) загальною 
площею 30,9 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнарод-
ний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжнарод-
ний аеропорт «Бориспіль». Переможець конкурсу – ТОВ «Консалтінг-
центр».

10. Частина приміщення № 3.2.60 на 3-му поверсі пасажирського 
термінала «D» (схема розташування об’єкта 80.1-33-203) загальною 
площею 20,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжна-
родний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжна-
родний аеропорт «Бориспіль». Переможець конкурсу – ПП «Бізнес-
консалтинг».

11. Частина приміщення № 3.2.60 на 3-му поверсі пасажирського 
термінала «D» (схема розташування об’єкта 80.1-33-204) загальною 
площею 20,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжна-
родний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжна-
родний аеропорт «Бориспіль». Переможець конкурсу – ФОП Крав- 
цова Л. І.

12. Частина приміщень № 3.3.32 та № 3.2.60 на 3-му поверсі паса-
жирського термінала «D» (схема розташування об’єкта 80.1-33-230) 
загальною площею 63,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, 
Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають на балансі ДП 
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Переможець конкурсу – ФОП 
Кравцова Л. І.

13. Частина приміщення № 3.2.60 на 3-му поверсі пасажирського 
термінала «D» (схема розташування об’єкта 80.1-33-231) загальною 
площею 63,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнарод-
ний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжнародний  
аеропорт «Бориспіль». Переможець конкурсу – ФОП Кравцов О. І.

14. Частина приміщення № 3.2.60 на 3-му поверсі пасажирського 
термінала «D» (схема розташування об’єкта 80.1-33-232) загальною 
площею 88,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнарод-
ний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжнарод-
ний аеропорт «Бориспіль». Переможець конкурсу – ТОВ «Консалтінг-
центр».

15. Частина приміщення № 3.2.60 на 3-му поверсі пасажирського 
термінала «D» (схема розташування об’єкта 80.1-33-233) загальною 
площею 88,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжна-
родний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжна-
родний аеропорт «Бориспіль». Переможець конкурсу – ПП «Бізнес-
консалтинг».

16. Частина приміщення № 3.2.60 на 3-му поверсі пасажирського 
термінала «D» (схема розташування об’єкта 80.1-33-234) загальною 
площею 88,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнарод-
ний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжнародний 
аеро порт «Бориспіль». Переможець конкурсу – ФОП Кравцов О. І.

17. Частина приміщення № 3.2.60 на 3-му поверсі пасажирського 
термінала «D» (схема розташування об’єкта 80.1-33-235) загальною 
площею 88,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнарод-
ний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжнарод-
ний аеропорт «Бориспіль». Переможець конкурсу – ТОВ «Консалтінг-
центр».

18. Частина приміщення № 3.2.60 на 3-му поверсі пасажирського 
термінала «D» (схема розташування об’єкта 80.1-33-236) загальною 
площею 62,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжна-
родний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжна-

родний аеропорт «Бориспіль». Переможець конкурсу – ПП «Бізнес-
консалтинг».

19. Частина приміщення № 3.2.60 на 3-му поверсі пасажирського 
термінала «D» (схема розташування об’єкта 80.1-33-237) загальною 
площею 62,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнарод-
ний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжнародний  
аеропорт «Бориспіль». Переможець конкурсу – ФОП Кравцова Л. І.

20. Частина приміщення № 3.2.60 на 3-му поверсі пасажирського 
термінала «D» (схема розташування об’єкта 80.1-33-238) загальною 
площею 88,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнарод-
ний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжнародний  
аеропорт «Бориспіль». Переможець конкурсу – ФОП Кравцов О. І.

21. Частина приміщення № 3.2.60 на 3-му поверсі пасажирського 
термінала «D» (схема розташування об’єкта 80.1-33-239) загальною 
площею 88,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнарод-
ний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжнарод-
ний аеропорт «Бориспіль». Переможець конкурсу – ТОВ «Консалтінг-
центр».

22. Частина приміщення № 3.2.60 на 3-му поверсі пасажирського 
термінала «D» (схема розташування об’єкта 80.1-33-240) загальною 
площею 88,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжна-
родний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжна-
родний аеропорт «Бориспіль». Переможець конкурсу – ПП «Бізнес-
консалтинг».

23. Частина приміщення № 3.2.60 на 3-му поверсі пасажирського 
термінала «D» (схема розташування об’єкта 80.1-33-241) загальною 
площею 88,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнарод-
ний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжнародний  
аеропорт «Бориспіль». Переможець конкурсу – ФОП Кравцова Л. І.

інформація 
рв фдму по одеській області про підсумки  

конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  
що відбувся 09.12.2015 

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору 
оренди.

№ 
з/п Найменування об’єкта оцінки

Пло-
ща, 
м2 

Адреса об’єкта 
оцінки 

Балансоутри-
мувач

Переможець  
конкурсу – CОД 

1 Нежитлові приміщення на 1-му 
поверсі будівлі корпусу № 2 з/д 
ст. Берегова

42,96 Одеська обл., 
м. Южне, з/д 
ст. Берегова

Одеська за-
лізниця

ТОВ «Одеська 
регіональна 
експертна ком-
панія»

2 Вбудоване приміщення на 
3-му поверсі в 3-поверховій 
службово-побутовій будівлі дру-
гого вантажного району РМТП

15,6 Одеська 
обл., м. Рені, 
вул. Дунай-
ська, 188

Ренійський мор-
ський торговель-
ний порт

ТОВ «ЕОС»

3 Приміщення гаража 39,4 Одеська обл., 
м. Ізмаїл, 
просп. Лені-
на, 23

Головне управ-
ління статистики 
Одеської області

ТОВ «ЕОС»

4 Нежитлове приміщення однопо-
верхової будівлі, яка прибудова-
на до головного корпусу лікарні 
(інв. № 10310001), блок «А2»

84,2 Одеська обл., 
м. Іллічівськ, 
вул. К. Марк-
са, 4

ДЗ «Іллічівська 
басейнова лікар-
ня на водному 
транспорті МОЗ 
України»

ФОП Лемза І. В.

5 Нежитлові приміщення їдальні 
на 1-му поверсі в адміністра-
тивному корпусі

115,8 м. Одеса, 
вул. Мечнико-
ва, 34

Одеський на-
ціональний 
морський універ-
ситет

ТОВ ОФ «Інюг-
Експертиза»

6 Приміщення першого поверху 
2-поверхової адміністративної 
будівлі ТЄК паромного комплек-
су, інв. № 4625

14,5 Одеська обл., 
м. Іллічівськ, 
с. Бурлача 
Балка, вул. 
Північна, 4

ДП «Іллічівський 
морський торго-
вельний порт»

ПП «Аркада-Юг»

7 Частина нежитлового примі-
щення у лівій частині фойє пер-
шого поверху готельного комп-
лексу «Моряк», інв. № 14230

5,7 м. Іллічівськ, 
вул. Лені-
на, 15

ДП «Іллічівський 
морський торго-
вельний порт»

ТОВ «Вердикт 
експертиза»

8 Нежитлові приміщення 1-го 
поверху

168,8 м. Одеса, 
вул. Балків-
ська, 57

Одеська дер-
жана академія 
будівництва та 
архітектури

ТОВ «Консалтін-
гова компанія 
«Бюро оцінки 
Стефанович»

9 Нежитлові приміщення 52,5 Одеська обл., 
м. Южне,  
мтп Южний

Державне під-
приємство 
«Морський тор-
говельний порт 
«Южний»

–

10 Відокремлена частина примі-
щення вестибуля, корпус № 3

2,0 м. Одеса, 
пров. Привок-
зальний, 2 

Одеський на-
ціональний 
економічний 
університет

ТОВ «Вердикт 
експертиза»

11 Підвальне приміщення чо-
тириповерхової будівлі, інв. 
№ 28175582

68,0 м. Одеса, 
вул. Дальни- 
цька, 32/34

Одеське держав-
не конструктор-
ське бюро кіно-
устаткування

ТОВ ОФ «Інюг-
Експертиза»

12 Службове прим. (53,6 м2) та 
службове прим. 1-го поверху 
(12,3 м2) в адмінпобутово-
му корпусі контейнерно-
автотранспортного майданчика 
5-го термінала порту

68,0 м. Іллічівськ, 
с. Бурла-
ча Балка, 
вул. Північ-
на, 4

ДП «Іллічівський 
морський торго-
вельний порт»

ТОВ «Експертне 
Агентство  
Укрконсалт»

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

що відбувся 15.12.2015 
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 

проведення незалежної оцінки об’єкта – частини нежитлового примі-
щення першого поверху поз. 1-4 площею 13,3 м2 будинку № 3 відділу 
статистики у Підволочиському районі, що перебуває на балансі Го-
ловного управління статистики у Тернопільській області, за адресою: 
вул. Лисенка, 3, смт Підволочиськ, Тернопільська обл. визнано ТОВ 
«Орієнтир-Реформа».

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

що відбувся 17.12.2015 
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 

проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлових приміщень (поз. 
1-12, 1-13) адміністративно-господарської будівлі загальною площею 
15,4 м2, що перебувають на балансі Державного навчального закладу 
«Підволочиський професійний ліцей», за адресою: вул. Д. Галиць-
кого, 102, смт Підволочиськ, Тернопільська обл. визнано ТОВ «ЕКФ 
«Орієнтир-Оцінка».

інформація 
рв фдму по Черкаській області про підсумки конкурсу  

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

об’єктів, що відбувся 10.12.2015 

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Площа, 

м2

Адреса 
об’єкта 
оцінки

Балансоутримувач Дата 
оцінки

Переможець 
конкурсу – 

СОД
1 Частина приміщень 

першого поверху 
триповерхової не-
житлової будівлі по-
ліклініки Відділкової 
лікарні станції імені 
Тараса Шевченка

5,0 Черкась-
ка обл., 
м. Сміла, 
вул. Жов-
тнева, 1

Державний заклад 
«Відділкова лікарня 
станції імені Тара-
са Шевченка» ДП 
«Одеська залізниця»

30.11.15 ФОП Греб-
ченко М. П.

2 Частина приміщення 
першого поверху 
адмінбудівлі

17,0 м. Черкаси, 
бульв. Шев-
ченка, 205

ДП «Черкаський дер-
жавний центр науки, 
інновацій та інформа-
тизації»

30.11.15 ФОП Греб-
ченко М. П.

3 Частина приміщення 
бібліотеки

113,4 Черкась-
ка обл., 
м. Тальне, 
вул. Радян-
ська, 93

ВСП Тальнів-
ський будівельно-
економічний коледж 
Уманського націо-
нального університе-
ту садівництва

30.11.15 КТ АЕО «Фа-
тум»

4 Частина нежитлово-
го приміщення

24,22 м. Черкаси, 
пров. Круп-
ської, 4

ЧДЖПП «Житло-
сервіс»

30.11.15 ФОП Греб-
ченко М. П.

5 ЦМК Державного підприєм-
ства – фірми «Оризон-Транс», 
що повертається з оренди 
відповідно до договору № 185 
від 21.12.2001 НВПП «Дак-
Електропром»

20708, Черкаська обл., м. Сміла, 
вул. Мазура, 24 (Промислова, 13) 

31.10.15 ПП «Еталон»

інформація 
рв фдму по Черкаській області про підсумки конкурсу  

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

об’єктів, що відбувся 17.12.2015 

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, 
м2

Адреса об’єкта 
оцінки Балансоутримувач Дата 

оцінки

Переможець 
конкурсу –  

СОД
1 Приміщення 

першого поверху 
чотириповерхової 
адміністративної 
будівлі

19,9 бульв. Шев-
ченка, 205, 
м. Черкаси

Державне підпри-
ємство «Черкаський 
державний науково-
дослідний інститут 
техніко-еконо мічної 
інформації в хімічній 
промисловості» 

30.11.15 ТБ «Універ-
сальна»

2 Приміщення 
першого поверху 
чотириповерхової 
адміністративної 
будівлі

22,2 бульв. Шев-
ченка, 205, 
м. Черкаси

Державне підпри-
ємство «Черкаський 
державний науково-
дослідний інститут 
техніко-еконо мічної 
інформації в хімічній 
промисловості» 

30.11.15 ТБ «Універ-
сальна»

3 Приміщення 
першого поверху 
адмінбудівлі

38,5 вул. Новосе-
лівська, 1, 
м. Золото-
ноша

Головне управління 
статистики у Черкась-
кій області

30.11.15 ФОП Горо-
пацька М. В.

4 Військове майно 
– нежитлове при-
міщення

155,2 вул. Геть-
манська (Ра-
дянська), 2б, 
м. Чигирин

Управління Служби 
безпеки України в 
Черкаській області

30.11.15 КТ АЕО 
«Фатум-М»

5 Частина нежитло-
вого приміщення 

215,1 вул. Нечуя-
Левицького, 
32/1, м. Чер-
каси

ЧДЖПП «Житло-
сервіс»

30.11.15 ФОП Єкате-
риніна Л. О.

6 Приміщення на 
першому поверсі 
навчального кор-
пусу № 10

15,7 бульв. Шев-
ченка, 333, 
м. Черкаси

Черкаський держав-
ний технологічний 
університет

30.11.15 ФОП Горо-
пацька М. В.

інформація 
рв фдму по волинській області про підсумки конкурсу  

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

державного майна, що відбувся 22.12.2015
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 

проведення незалежної оцінки по об’єктах оренди:
частині приміщення в будівлі гуртожитку площею 5,0 м2 за адресою: 

44500, Волинська обл., м. Камінь-Каширський, вул. Воля, 44 визнано 
ПП «ТСА ЗАХІД»; 

частині будівлі лікувально-оздоровчого корпусу площею 295,1 м2 за 
адресою: 45006, Волинська обл., м. Ковель, вул. Б. Хмельницького, 17 
визнано ФОП Малащицьку О. Г.; 

частині приміщення поліклініки площею 35,2 м2 за адресою: 45006, 
Волинська обл., м. Ковель, вул. Б. Хмельницького,17 визнано ФОП 
Малащицьку О. Г.; 

артсвердловині за адресою: 44700, Волинська обл., м. Володимир-
Волинський, вул. Драгоманова, 38 визнано ПП «ТСА ЗАХІД».

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

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

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

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

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

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

13. Заборона передачі об’єкта оренди в суборенду.

14. Термін дії договору оренди – на 3 роки.
Переможцем конкурсу буде визнано учасника конкурсу, який за-

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

конкурс відбудеться в криворізькому підрозділі кев м. дні-
пропетровська за адресою: м. кривий ріг, вул. леніна, 58 через 
20 календарних днів з моменту опублікування цієї інформації в 
газеті «відомості приватизації».

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

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

менти, визначені наказом ФДМУ від 15.02.2013 № 201 «Про затвер-
дження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укла-
дення договору оренди майна, що належить до державної власності»; 
зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу та додаткові 
пропозиції, які відображаються в проекті договору оренди, підписаному 

учасником конкурсу і завіреному печаткою (за наявності); пропозиції 
щодо гарантії сплати орендної плати (завдаток відображається в про-
екті договору оренди);

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

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

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

Документи приймаються за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Леніна, 
58. 

За додатковою інформацією слід звертатися за тел.: (0564) 90-02-46,  
(063) 220-51-26.


