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Засновник і видавець –  

фонд державного майна україни

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

Додаток виходить щосереди

Передплатний індекс 22437

ФДмУ ПоВіДомЛЯЄ

ПрИВАТИЗоВАно ШЛЯХом ВИКУПУ
ЗакарПатська оБЛасть

Будівля складу № 13 (інв. № 83) літ. «Л» загальною площею при-
міщень 1 389,4 м2 разом із земельною ділянкою за адресою: За-
карпатська обл., м. Берегове, вул. Достоєвського, 3а. Відомос-
ті про земельну ділян ку: площа – 0,1535 га; кадастровий номер 
2110200000:01:049:0040; категорія земель: землі промисловості, тран-
спорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Цільове 
призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних та 
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобу-
дівної та іншої промисловості. Обмеження (обтяження) та сервітути 
на використання земельної ділянки не зареєстровані. Приватизовано 
юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні, за 
731 308,80 грн., у т. ч. ПДВ – 121 884,80 грн. Ціна продажу об’єкта не-
рухомості (будівлі складу) з урахуванням ПДВ – 666 912,00 грн., у т. ч. 
ПДВ – 111 152,00 грн.; ціна продажу земельної ділянки з урахуванням 
ПДВ – 64 396,80 грн., у т. ч. ПДВ – 10 732,80 грн.

Львівська оБЛасть
Окреме індивідуально визначене майно – трансформатор силовий 

(інв. № 1518), що перебуває на балансі ПАТ «Екватор», за адресою: 
м. Старий Самбір, вул. Л. Галицького, 42. Приватизовано фізичною 
особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні, за 4 320,00 грн., 
у т. ч. ПДВ – 720,00 грн.

рівненська оБЛасть
Нежитлові приміщення загальною площею 227,3 м2 в будівлі торгово-

го центру за адресою: Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Базальто-
ве, вул. Жовтнева, 4а, що перебувають на балансі ПАТ «Івано-Долинський 
спецкар’єр». Приватизовано фізичною особою, яка єдина подала заяву 
на участь в аукціоні, за 312 360,00 грн., у т. ч. ПДВ – 52 060,00 грн.

оГоЛоШеннЯ Про ВИВЧеннЯ ПоПИТУ
одеська оБЛасть

Пропонується до приватизації шляхом продажу на аукціоні  
об’єкт державної власності групи а разом із земельною ді-
лянкою – будівля колишнього дитячого садка «Івушка» (разом із зе-
мельною ділянкою) за адресою: м. Ізмаїл, вул. Репіна, 10, що в про-
цесі приватизації не увійшла до статутного капіталу ВАТ «ПМК-15 
«Дунай водбуд».

Двоповерхова будівля 1976 року будівництва загальною площею при-
міщень 1 929,1 м2, у т. ч. площа підвальних приміщень – 135,4 м2.

З 1998 р. до 2013 р. будівля використовувалася на правах оренди 
Ізмаїльським технікумом економіки і права. 

Будівля забезпечена електропостачанням, водовідведенням, кана-
лізацією, перебуває в задовільному стані, розташована на земельній 
ділянці площею 0,8555 га, територія огороджена парканом. 

Більш докладну інформацію щодо зазначеного об’єкта можна отри-
мати за телефоном (048) 728-72-62.

Пропозиції щодо придбання об’єкта слід надсилати протягом 20 
днів з дня опублікування оголошення за адресою: 65012, м. одеса, 
вул. велика арнаутська, 15, рв фдму по одеській області.

Херсонська оБЛасть
Пропонується до приватизації шляхом продажу на аукціоні 

об’єкт державної власності групи а разом із земельною ділян-
кою – котельня (будівля) внутрішньою площею 941,5 м2 за адресою: 
75100, Херсонська обл., м. Цюрупинськ, вул. Промислова, 1, що пере-
буває на балансі ВАТ «Машинобудівний завод «Аметист».

Об’єкт являє собою нежитлову одноповерхову будівлю промисло-
вого зразка з бетонною підлогою, фундамент залізобетонний, дах – 
руберойд, бітум. Розташований на території підприємства. Потребує 
ремонту. Земельна ділянка під об’єктом не виділялася. Площа забу-
дови – 1 016,9 м2.

Більш докладну інформацію щодо зазначеного об’єкта можна отри-
мати за тел. (0552) 22-44-44.

Пропозиції щодо придбання об’єкта слід надсилати за адре-
сою: з0, м. Херсон, просп. ушакова, 47, рв фдму по Херсон-
ській області.

ПоЛтавська оБЛасть
інформація 

про продаж на аукціоні об’єкта  
державної власності

Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів у складі: обладнання 
їдальні: посудомийна машина ММИ-2000, інв. № 0538; кремовзбиваль-
на машина МВУ-60, інв. № 0539; шафа ШПЗСМ-3 – 3 од., інв. № 0540, 
0541, 0542; шаткувальна машина РСКЕ-КИМ, інв. № 1993; обладнан-
ня медпункту: апарат УВЧ-80, інв. № 0824; шафа жарова, інв. № 0825; 
шафа сушильно-стерилізаційна ШСС-ВОП, інв. № 1992; обладнання 
спортивно-оздоровчого комплексу: магнітофон «Романтика», інв. 
№ 0926; телевізор 51 ТЦ 451 ДИ – 2 од., інв. № 1988, 1989; підсилювач 
ВУП-100, інв. № 0927.

Адреса об’єкта: 36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Харчо-
виків, 6.

Балансоутримувач: КП «Полтавський м’ясокомбінат» (код за ЄД-
РПОУ 00424214).

Відомості про об’єкт: об’єкт приватизації являє собою окреме ін-
дивідуально визначене майно, а саме: обладнання їдальні, медпункту 
та спортивно-оздоровчого комплексу.

Об’єкт призначений лише для використання за первинним при-
значенням, перебуває у неробочому, непридатному до подальшого 
використання технічному стані.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 11 669,17 грн., ПДВ – 
2 333,83 грн.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 14 003,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
у встановлений договором купівлі-продажу строк сплатити ціну про-

дажу об’єкта приватизації; у встановлений договором купівлі-продажу 
строк прийняти об’єкт приватизації; подальше використання об’єкта 

покупець визначає самостійно; не відчужувати об’єкт приватизації до 
сплати його повної ціни продажу; надавати продавцю матеріали, відо-
мості, документи щодо виконання умов договору; обов’язки покупця, 
передбачені договором, зберігають свою дію для осіб, які придбають 
об’єкт приватизації, у разі його подальшого відчуження протягом строку 
дії таких зобов’язань; подальше відчуження об’єкта приватизації можли-
ве лише за умови збереження для нового власника всіх зобов’язань за 
договором виключно за згодою державного органу приватизації, який 
здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується 
ФДМУ; у разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий 
власник об’єкта приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з дня 
переходу до нього права власності на об’єкт приватизації надати дер-
жавному органу приватизації копії документів, що підтверджують його 
право власності; договори про подальше відчуження об’єкта приватиза-
ції, обтяженого зобов’язаннями, що визначені у договорі, підлягають но-
таріальному посвідченню; відсутність погодження державним органом 
приватизації подальшого відчуження об’єкта приватизації є підставою 
для визнання правочинів щодо такого відчуження недійсними.

Плата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Грошові кошти у розмірі 1 400,30 грн., що становить 10 % від почат-

кової ціни об’єкта, вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Полтавській 
області, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: ГУДКСУ у Полтав-
ській області, МФО 831019, р/р № 37310005000259.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн. та кошти під час 
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться одержу-
вачу – РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ 22527015, 
банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області, МФО 831019, р/р 
№ 37185500900001.

Термін прийняття заяв – до 30 березня 2015 року включно за адре-
сою: 36014, м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, кімн. 415.

аукціон буде проведено 3 квітня 2015 року об 11.00 за адре-
сою: м. Полтава, вул. Леніна, 9/17 (актовий зал).

Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за міс-
цем його розташування.

Служба з організації та проведення аукціону за адресою: 36014, 
м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, кімн. 409, тел. (0532) 56-35-55, РВ ФДМУ 
по Полтавській області.

інформація 
про продаж на аукціоні об’єкта  

державної власності
Назва об’єкта: приміщення їдальні (4-й поверх побутового кор-

пусу).
Адреса об’єкта: 36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Харчо-

виків, 6.
Балансоутримувач: КП «Полтавський м’ясокомбінат» (код за ЄД-

РПОУ 00424214).
Відомості про об’єкт: об’єкт приватизації розташований в чотири-

поверховій будівлі на четвертому поверсі. Фундамент – бетон; стіни 
та перегородки – цегла; перекриття – залізобетон; покрівля – рулон; 
підлога – плитка; сходи – залізобетон; прорізи дерев’яні; комунікації – 
електропостачання, водопостачання, каналізація, газопровід, опален-
ня водяне (на момент оцінки всі комунікації відключені); вентиляція 
звичайна; оздоблення: штукатурка, побілка, пофарбування. Площа 
об’єкта приватизації – 1 256,7 м2. Об’єкт розташований на території 
КП «Полтавський м’ясокомбінат».

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка, на якій розта-
шований об’єкт, оформлена як оренда землі для підприємства. Дого-
вір оренди землі від 23.03.2011 терміном на 5 років між Полтавською 
міською радою та КП «Полтавський м’ясокомбінат».

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 223 580,00 грн., 
ПДВ – 44 716,00 грн.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 268 296,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
у встановлений договором купівлі-продажу строк сплатити ціну про-

дажу об’єкта приватизації; у встановлений договором купівлі-продажу 
строк прийняти об’єкт приватизації; подальше використання об’єкта по-
купець визначає самостійно; питання користування земельною ділянкою 
покупець об’єкта вирішує самостійно в межах чинного законодавства 
після набуття права власності на об’єкт; не відчужувати об’єкт привати-
зації до сплати його повної ціни продажу; надавати продавцю матеріали, 
відомості, документи щодо виконання умов договору; обов’язки покупця, 
передбачені договором, зберігають свою дію для осіб, які придбають 
об’єкт приватизації, у разі його подальшого відчуження протягом строку 
дії таких зобов’язань; подальше відчуження об’єкта приватизації мож-
ливе лише за умови збереження для нового власника всіх зобов’язань 
за договором виключно за згодою державного органу приватизації, 
який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджуєть-
ся ФДМУ; у разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий 
власник об’єкта приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з дня 
переходу до нього права власності на об’єкт приватизації надати дер-
жавному органу приватизації копії документів, що підтверджують його 
право власності; договори про подальше відчуження об’єкта привати-
зації, обтяженого зобов’язаннями, що визначені у договорі, підлягають 
нотаріальному посвідченню; відсутність погодження державним органом 
приватизації подальшого відчуження об’єкта приватизації є підставою 
для визнання правочинів щодо такого відчуження недійсними.

Плата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Грошові кошти у розмірі 26 829,60 грн., що становить 10 % від по-

чаткової ціни об’єкта, вносяться одержувачу: РВ ФДМУ по Полтавській 
області, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: ГУДКСУ у Полтав-
ській області, МФО 831019, р/р № 37310005000259.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн. та кошти під час 
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться одержу-
вачу – РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ 22527015, 
банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області, МФО 831019, р/р 
№ 37185500900001.

Термін прийняття заяв – до 30 березня 2015 року включно за адре-
сою: 36014, м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, кімн. 415.

аукціон буде проведено 3 квітня 2015 року об 11.00 за адре-
сою: м. Полтава, вул. Леніна, 9/17 (актовий зал). 

управління продажу об’єктів малої приватизації та Ємк, т. 280-42-34

проДаж об’єктів групи а
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 ве-

ресня 2007 року № 1152 «Про проведення щорічного Всеукраїн-
ського конкурсу «Кращий державний службовець», методичних 
рекомендацій щодо проведення щорічного Всеукраїнського кон-
курсу «Кращий державний службовець», затверджених наказом 
Нацдержслужби від 15.02.2012 № 29, та наказу в. о. Голови Фонду 
державного майна України від 13.02.2015 № 70к «Щодо проведен-
ня першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий 
державний службовець» (далі – Конкурс) у фонді державного 
майна україни розпочато кампанію з проведення у 2015 році 
конкурсу в номінаціях:

«Кращий керівник» (у Конкурсі беруть участь керівники струк-
турних підрозділів державного органу: департаментів, управлінь, 
відділів, секторів);

«Кращий спеціаліст» (у Конкурсі беруть участь спеціалісти, 
спеціалісти І та ІІ категорій, провідні та головні спеціалісти всіх 
структурних підрозділів державного органу).

У Конкурсі можуть брати участь державні службовці, які обійма-
ють посади II – VII категорій і мають стаж державної служби:

для номінації «Кращий керівник» – загальний стаж держав-
ної служби не менш як п’ять років, з них на керівних посадах – не 
менш як два роки;

для номінації «Кращий спеціаліст» – загальний стаж державної 
служби не менш як два роки.

У Конкурсі можуть брати участь державні службовці, які на 
момент проведення Конкурсу не мають дисциплінарних стягнень.

Для участі в підвищенні кваліфікації у рамках Конкурсу державні 
службовці подають до оргкомітету:

заяву про участь у Конкурсі; копію особової картки державно-
го службовця за формою П-2ДС; подання керівника структурного 
підрозділу щодо підвищення кваліфікації державного службовця 
у рамках Конкурсу; біографічну довідку, підписану керівником ка-
дрового підрозділу; за бажанням претендента – інші матеріали 
(публікації у пресі, листи громадян, колективів з оцінкою діяльності 
претендента тощо).

Бажаючі взяти участь у підвищенні кваліфікації державних 
службовців у рамках першого туру конкурсу подають зазначе-
ні документи в термін до 20 березня 2015 року до оргкомітету 
з проведення першого туру конкурсу.

До 25 березня 2015 року оргкомітет розглядає подані докумен-
ти претендентів на участь у Конкурсі та приймає рішення щодо їх 
допуску до участі в Конкурсі або надає відмову.

До 24 квітня 2015 року у Фонді державного майна України пла-
нується проведення першого туру щорічного Всеукраїнського кон-
курсу «Кращий державний службовець».

Фонд державного майна України повідомляє, що аукціон 
з продажу державного пакета акцій Пат «емаЛьХімПром» 
у кількості 215 866 шт., запланований на 26 лютого 2015 року, 
не відбувся у зв’язку з ненадходженням у встановлений термін 
заяв на участь в аукціоні від потенційних покупців.
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ПрИВАТИЗоВАно ШЛЯХом ПроДАЖУ нА АУКЦіоні
Херсонська оБЛасть

Літні будиночки бази відпочинку «Автомобіліст» (дерев’яні будинки 
№ 1,13,14; дерев’яні будинки спарені № 2-3, 15-16, 17-18, 23-24, кух-
ні: літ. А, Д, Е) за адресою: 75653, Херсонська обл., Голопристанський 
р-н, с. Залізний Порт, вул. Морська, 34б, що не увійшли до статутного 
капіталу ВАТ «Бердичівське АТП-11856». Приватизовано фізичною осо-
бою – підприємцем за 272 366,52 грн., у т. ч. ПДВ – 45 394,42 грн.

одеська оБЛасть
інформація 

про повторний продаж на аукціоні об’єкта соціальної 
сфери державної власності – побутового комплексу, 

що перебуває на балансі Пат «одеснафтопродукт»
Н а з в а  о б ’ є к т а :  п о б у т о в и й  к о м п л е к с  ( р е є с т р о в и й 

№ 3482749.3.ААБББГ942).
Адреса об’єкта: 68800, Одеська обл., м. Рені, вул. 28 Червня, 

282а.
Балансоутримувач: ПАТ «Одеснафтопродукт», код за ЄДРПОУ 

03482749. 
Адреса балансоутримувача: 65063, м. Одеса, 2-й Артилерійський 

провулок, 6.
Інформація про об’єкт: до складу об’єкта входить одноповерхова 

будівля зі збірно-розбірних щитових конструкцій, обкладених цеглою. 
Будівля розташована на території Ренійського нафтоперевального 
комплексу, який є об’єктом підвищеної небезпеки І ступеня, окремого 
виходу з території підприємства немає. Зберігається в задовільному 
стані, використовується за призначенням. У наявності енергопос-
тачання, водопостачання, каналізація. Земельна ділянка окремо не 
виділена.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 649 944,00 грн., 
ПДВ – 129 988,80 грн. 

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 779 932,80 грн.
Умови продажу: 
збереження профілю діяльності об’єкта протягом 5 років; утримання 

об’єкта та прилеглої території у належному санітарно-технічному стані; 

питання відведення земельної ділянки під придбаний об’єкт вирішу-
ватиметься покупцем самостійно після укладення договору купівлі-
продажу об’єкта згідно з чинним законодавством.

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

Грошові кошти в розмірі 77 993,28 грн. (без ПДВ), що становить 10 % 
від початкової ціни об’єкта приватизації, покупець перераховує одержу-
вачу – РВ ФДМУ по Одеській області на р/р № 37313002004570, МФО 
828011, код 20984091, банк ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса. 

аукціон відбудеться 3 квітня 2015 року об 11.00 за адресою: 
м. одеса, вул. велика арнаутська,15, 11-й поверх, каб.1115.

Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні – 30 березня 
2015 року до 16.00.

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

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

ПоЛтавська оБЛасть
інформація  

про продаж на аукціоні об’єкта 
державної власності

Назва об’єкта: їдальня.
Адреса об’єкта: Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Шенгури, 

вул. Виробнича, 9а.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: фундамент бетонний; стіни та перегород-

ки – черепашник (часткове руйнування кладки, тріщини в перемич-
ках, цоколі); перекриття дерев’яне; покрівля – азбоцементні листи; 
підлога – плитка; отвори дерев’яні; комунікації – електропостачання, 
водопостачання, каналізація, опалення пічне; вентиляція звичайна; 
оздоблення – побілка, штукатурка (часткове відпадання). Загальна 
площа – 149,0 м2. Об’єкт розташований в центральній частині села 
Шенгури.

Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,13 га; 
кадастровий номер 5321888001:01:001:0158; категорія земель: землі 
сільськогосподарського призначення; цільове призначення: для іншого 
сільськогосподарського призначення.

Земельна ділянка перебуває в оренді відповідно до договору від 
01.07.2012 терміном на 5 років.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 26 519,17 грн., ПДВ – 
5 303,83 грн. 

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 31 823,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
у встановлений договором купівлі-продажу строк сплатити ціну про-

дажу об’єкта приватизації; у встановлений договором купівлі-продажу 
строк прийняти об’єкт приватизації; збереження профілю діяльності 
протягом 5 (п’яти) років; питання користування земельною ділянкою по-
купець об’єкта вирішує самостійно в межах чинного законодавства після 
набуття права власності на об’єкт; не відчужувати об’єкт приватизації до 
сплати його повної ціни продажу; надавати продавцю матеріали, відо-
мості, документи щодо виконання умов договору; обов’язки покупця, 
передбачені договором, зберігають свою дію для осіб, які придбають 
об’єкт приватизації, у разі його подальшого відчуження протягом строку 
дії таких зобов’язань; подальше відчуження об’єкта приватизації можли-
ве лише за умови збереження для нового власника всіх зобов’язань за 
договором виключно за згодою державного органу приватизації, який 
здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується 
ФДМУ; у разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий 
власник об’єкта приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з дня 
переходу до нього права власності на об’єкт приватизації подати дер-
жавному органу приватизації копії документів, що підтверджують його 
право власності; договори про подальше відчуження об’єкта привати-
зації, обтяженого зобов’язаннями, що визначені у договорі, підлягають 
нотаріальному посвідченню; відсутність погодження державним органом 
приватизації подальшого відчуження об’єкта приватизації є підставою 
для визнання правочинів щодо такого відчуження недійсними.

Плата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Грошові кошти у розмірі 3 182,30 грн., що становить 10 % від почат-

кової ціни об’єкта, вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Полтавській 
області, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: ГУДКСУ у Полтав-
ській області, МФО 831019, р/р № 37310005000259.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн. та кошти під час 
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться одержу-
вачу – РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ 22527015, 
банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області, МФО 831019, р/р 
№ 37185500900001.

Термін прийняття заяв – до 30 березня 2015 року включно за адре-
сою: 36014, м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, кімн. 415. 

аукціон буде проведено 3 квітня 2015 року об 11.00 за адре-
сою: м. Полтава, вул. Леніна, 9/17 (актовий зал). 

Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за міс-
цем його розташування.

Служба з організації та проведення аукціону за адресою: 36014, 
м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, кімн. 409, тел. (0532) 56-35-55, РВ ФДМУ 
по Полтавській області.

управління продажу об’єктів малої приватизації та Ємк, 
т. 280-42-32

проДаж об’єктів групи ж

ПрИВАТИЗоВАно ШЛЯХом ВИКУПУ
Чернівецька оБЛасть

Житловий будинок за адресою: м. Чернівці, вул. Хотинська, 3, 
що перебував на балансі ВАТ «Чернівецький цукровий завод» (лікві-
довано). Приватизовано шляхом викупу покупцем – фізичною особою, 
яка єдина подала заяву на участь в аукціоні, за 102 200,00 грн., у т. ч. 
ПДВ – 17 033,33 грн.

Черкаська оБЛасть
інформація 

про продаж на аукціоні під розбирання  
об’єкта незавершеного будівництва

Назва об’єкта: незавершене будівництво валяльно-повстяної фаб-
рики.

Місцезнаходження: 18030, м. Черкаси, вул. Зелінського, 18.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва (ОНБ) 

складається з головного виробничого корпусу з підвалом, підсобно-

виробничого корпусу, складу пально-мастильних матеріалів, резерву-
арів та очисних споруд. ОНБ являє собою збірні каркасні залізобетонні 
конструкції, частина яких перебуває в зруйнованому стані. Фундамен-
ти пальові, перегородки цегляні. У зв’язку з відсутністю консервації 
будівництва окремі елементи ОНБ зазнали руйнувань та зносу. На 
території будівельного майданчика знаходяться зруйновані частини 
залізобетонних конструкцій корпусу. Будівельно-монтажні роботи ви-
конувалися з 1991 р. до 1997 р.

Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 
24 691,0 м2. Цільове призначення: землі промисловості. Кадастровий 
номер 7110136400:03:007:0013.

Умови продажу об’єкта:
протягом 3 років з моменту переходу до покупця права власності на 

об’єкт незавершеного будівництва покупець зобов’язаний повністю ро-
зібрати об’єкт та привести земельну ділянку в належний стан; здійснити 
передачу земельної ділянки, на якій розташований об’єкт, у встанов-
леному законом порядку; під час розбирання об’єкта незавершеного 
будівництва: забезпечити обмеження доступу до об’єкта сторонніх 
осіб; забезпечувати дотримання вимог екологічної безпеки, охорони 
навколишнього природного середовища; подальше відчуження об’єкта 
приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника 
об’єкта зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, які не ви-
конані покупцем на момент відчуження, виключно за згодою держав-
ного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням; на 
вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення роз-
бирання об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання 

умов договору надавати покупцю на ознайомлення необхідні матеріали, 
відомості, документи тощо про виконання умов договору.

Ціна об’єкта незавершеного будівництва без урахування ПДВ – 
444 920,00 грн.

ПДВ – 88 984,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 

533 904,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 53 390,40 грн., що становить 10 % вартості 

об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37310007000007 в ГУДКСУ у 
Черкаській області, МФО 854018, код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ 
по Черкаській області.

Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн. та кошти під час 
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 
№ 37184006000007 в ГУДКСУ у Черкаській області, МФО 854018, код 
21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області.

Кінцевий термін прийняття заяв – 30 березня 2015 року.
аукціон буде проведено 3 квітня 2015 року об 11.00 за адре-

сою рв фдму по Черкаській області.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його роз-

ташування.
Умови розрахунку за об’єкт для юридичних та фізичних осіб – гро-

шові кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: РВ ФДМУ по Черкась-

кій області, адреса: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, кімн. 420, 
тел. 37-26-61, час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.

управління продажу об’єктів малої приватизації та Ємк, 
т. 280-42-49

проДаж об’єктів групи Д

оріЄнтовний ПереЛік 
об’єктів державної власності груп а, д та ж, які пропонуватимуться до продажу у 2015 році

група  а
(окреме індивідуально визначене майно)

№ 
з/п Назва, адреса об’єкта, балансоутримувач (код за ЄДРПОУ)

вінницька область

1 Окреме індивідуально визначене майно: котел ДЕ 25/14, інв. № 4927, 1990 р. в.; Вінницька 
обл., Крижопільський р-н, с. Городківка, вул. Леніна, 103; ПАТ «Крижопільський цукровий 
завод» (03374764)

2 Окреме індивідуально визначене майно – башта Рожновського; Вінницька обл., Вінницький 
р-н, с. Якушинці, Барське шосе 3-й км; ПАТ «Вінницьке облплемпідприємство» (00691872)

№ 
з/п Назва, адреса об’єкта, балансоутримувач (код за ЄДРПОУ)

3 Окреме індивідуально визначене майно: зовнішні теплові мережі; Вінницька обл., м. Вінни-
ця, вул. Ватутіна, 25; ПАТ «Вінницький інструментальний завод» (00222083)

4 Група інвентарних об’єктів у складі: обладнання колишнього цеху виноробства (73 од.), об-
ладнання колишнього цеху розливу горілки (19 од.), обладнання колишнього спиртосховища 
(9 од.); Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Столярчука, 21; ВАТ «Агрокомплекс Хмільникпро-
дукт» на зберіганні ПАТ «Агрокомплекс Хмільникпродукт» (35797976)

5 Будівля магазину літ. «А» загальною площею 20,9 м2 разом із земельною ділянкою; Вінниць-
ка обл., м. Бершадь, вул. 50-років Жовтня, 211,О; Бершадська міська рада (04051033)

№ 
з/п Назва, адреса об’єкта, балансоутримувач (код за ЄДРПОУ)

6 Окремо розташована двоповерхова будівля інженерного корпусу (літ. Н) загальною пло-
щею 359,2 м2; Вінницька обл., м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25; ТОВ «Вінницький оптико-
механічний завод» (23062707)

7 Будівля колишнього виносховища (літ. «Й») загальною площею 345,2 м2, будівля колишнього 
спиртосховища (літ. «Ж») загальною площею 304,3 м2 разом із земельною ділянкою;, Вінниць-
ка обл., м. Хмільник, вул. Столярчука, 21; ПрАТ «Агрокомплекс Хмільникпродукт» (35797976)

8 Окремо розташована одноповерхова будівля їдальні площею 280,4 м2; Вінницька обл., Бер-
шадський р-н, м. Бершадь, вул. 50 років Жовтня, 211 Н; Бершадська міська рада (04051033)

Продовження таблиці Продовження таблиці

Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за міс-
цем його розташування.

Служба з організації та проведення аукціону за адресою: 36014, 
м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, кімн. 409, тел. (0532) 56-35-55, РВ ФДМУ 
по Полтавській області.

терноПіЛьська оБЛасть
інформація 

про повторний продаж на аукціоні  
об’єкта державної власності

Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – невста-
новлене обладнання – трансформаторна підстанція.

Адреса: 46005, м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 116.
Відомості про об’єкт: невстановлене обладнання – трансформатор-

на підстанція знаходиться на відкритому просторі без тари та упаковки, 
супровідні документи (паспорти) відсутні, розкомплектоване, частина 
обладнання без ідентифікаційних ознак.

Балансоутримувач: ВАТ «Цукровий завод «Поділля», код за ЄДРПОУ 
00373089, адреса: 46005, м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 116.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 1 790,00 грн., ПДВ – 
358,00 грн. 

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 2 148,00 грн. 
Умови продажу: покупець на власний розсуд визначає подальше 

використання об’єкта.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн. та кошти під час розра-

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

Грошові кошти в розмірі 214,80 грн., що становить 10 % від початко-
вої ціни об’єкта приватизації, вносяться: одержувач коштів – РВ ФДМУ 
по Тернопільській області, р/р № 37315011000166, банк ГУДКСУ у Тер-
нопільській області, МФО 838012, код за ЄДРПОУ 14037372.

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

аукціон буде проведено об 11.00 через 22 календарних дні піс-
ля опублікування цієї інформації в газеті «відомості приватизації» 
за адресою: м. тернопіль, вул. танцорова, 11, тел. 25-39-88.

Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: 46005, м. Тернопіль, 
вул. Микулинецька, 116.

Служба з організації та проведення аукціону: РВ ФДМУ по Терно-
пільській області, м. Тернопіль, вул. Танцорова,11, тел. (0352) 25-39-88.

Черкаська оБЛасть
інформація 

про повторний продаж на аукціоні  
об’єкта державної власності

Назва об’єкта: адміністративна будівля з підвалом, що перебуває 
на балансі КП «Управління по експлуатації будинку рад і об’єктів об-
ласної комунальної власності».

Місцезнаходження об’єкта: 18000, м. Черкаси, вул. Дахнівська, 50.
Балансоутримувач: КП «Управління по експлуатації будинку рад 

і об’єктів обласної комунальної власності», код за ЄДРПОУ 04014200.
Призначення об’єкта: нежитлові приміщення.
Відомості про об’єкт: двоповерхова цегляна будівля з підвалом 

загальною площею 680,8 м2 (літ. К-1 на схематичному плані) висотою 
7,8 м, яка зблокована з цегляною двоповерховою будівлею (літ. К-2 
на схематичному плані). Інженерне забезпечення: опалення водяне 
від котельні Сільгосптехніки (на даний час відключене); водопоста-
чання від водонапірної вежі (відключене); каналізація (міські мере-
жі); електропостачання, силовий струм від міських мереж. Територія 
навколо об’єкта впорядкована асфальтобетонним покриттям, є міс-
це паркування автомобільного транспорту. Будівля розташована на 
території колишньої Сільгосптехніки. Рік забудови – 1979. Фізичний 
знос – 30 %.

Відомості про земельну ділянку: землю надано в постійне користу-
вання Черкаському обласному виробничо-технічному центру стандар-
тизації, метрології і якості продукції (державний акт на право постійного 
користування землею І-ЧР № 003025).

Умови продажу та експлуатації об’єкта:
подальше призначення та використання об’єкта покупець визначає 

самостійно; покупець повинен здійснювати заходи щодо збереження 
навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних 
та екологічних норм, правил пожежної безпеки згідно з чинним зако-
нодавством України.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 986 700,00 грн., 
ПДВ – 197 340,00 грн.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 1 184 040,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 118 404,00 грн., що становить 10 % від по-

чаткової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37323001005222 
в ГУДКСУ в Черкаській області, МФО 854018, код 21368158, одержу-
вач – РВ ФДМУ по Черкаській області.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн. та кошти під час 
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 
№ 37181009000007 у ГУДКСУ в Черкаській області, МФО 854018, код 
21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області.

Кінцевий термін прийняття заяв – 30 березня 2015 року.
аукціон буде проведено 3 квітня 2015 року об 11.00 за адре-

сою рв фдму по Черкаській області.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його роз-

ташування.
Умови розрахунку за об’єкт для юридичних та фізичних осіб – гро-

шові кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: РВ ФДМУ по Черкась-

кій області, адреса: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, кімн. 420, 
тел. 37-26-61, час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.

інформація 
про повторний продаж на аукціоні  

об’єкта комунальної власності
Назва об’єкта: частина виробничих приміщень колишнього Горо-

дищенського поліграфічного підприємства.
Місцезнаходження об’єкта: 19500, Черкаська обл., м. Городище, 

провул. Глинки, 2/1.
Балансоутримувач: КП «Управління по експлуатації Будинку рад і 

об’єктів обласної комунальної власності», код за ЄДРПОУ 04014200.
Відомості про об’єкт: нежитлові приміщення в триповерховій адмі-

ністративній будівлі загальною площею 665,6 м2, у т. ч.: 1-й поверх – 
141,2 м2, 2-й поверх – 392,8 м2, 3-й поверх – 69,8 м2, підвал – 61,8 м2. 
Висота приміщень – 3,5 м. Фундамент та перекриття залізобетонні. 
Стіни та перегородки цегляні (штукатурка, покраска). Стеля – бетонні 
плити (штукатурка, побілка). Підлога та вікна дерев’яні. Двері дерев’яні 
та металеві. Інженерні мережі: електроосвітлення, водопостачання, 
каналізація. Стан опорядження незадовільний. Технічний стан об’єкта 
оцінки задовільний, загальний фізичний знос становить 35,4 %. При-
міщення не експлуатуються.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не ви-
ділена. 

Умови продажу та експлуатації об’єкта:
подальше призначення та використання об’єкта покупець визначає 

самостійно; покупець повинен здійснювати заходи щодо збереження 
навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних 
та екологічних норм, правил пожежної безпеки згідно з чинним зако-
нодавством України.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 233 322,00 грн., 
ПДВ – 46 664,40 грн.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 279 986,40 грн.
Грошові кошти в розмірі 27 998,64 грн., що становить 10 % від по-

чаткової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37323001005222 
в ГУДКСУ в Черкаській області, МФО 854018, код 21368158, одержу-
вач – РВ ФДМУ по Черкаській області.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн. та кошти під час 
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 
№ 37181009000007 у ГУДКСУ в Черкаській області, МФО 854018, код 
21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області.

Кінцевий термін прийняття заяв – 30 березня 2015 року.
аукціон буде проведено 3 квітня 2015 року об 11.00 за адре-

сою рв фдму по Черкаській області.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його роз-

ташування.
Умови розрахунку за об’єкт для юридичних та фізичних осіб – гро-

шові кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: РВ ФДМУ по Черкаській 

області, адреса: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, тел. 37-26-61,  
час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.
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Продовження таблиці Продовження таблиці Продовження таблиці

№ 
з/п Назва, адреса об’єкта, балансоутримувач (код за ЄДРПОУ)

волинська область

9 Група інвентарних об’єктів, у складі: будівлі: газорозподільчий пункт площею 31,6 м2; будів-
ля прохідної площею 120,1 м2; будівля водонасосної станції площею 14,4 м2; санітарно-
побутовий корпус площею 692,8 м2; гараж для автомашин площею 139,5 м2; збирально-
механічний цех площею 1 003,0 м2; вентиляційна камера площею 22,1 м2; котельня площею 
362,5 м2; трансформаторна станція площею 326,5 м2; будівля роздаточної вуглекислоти 
площею 78,0 м2; будівля, прибудована до складу, площею 675,3 м2; склад матеріалів 
площею 1 191,4 м2; будівля магазину площею 69,5 м2; частина ремонтно-механічного 
цеху площею 867,8 м2; штампувальний цех площею 676,7 м2; збирально-механічний цех 
площею 1 295,6 м2; вентиляційна камера площею 35,0 м2; споруди: механізований склад 
зварювального дроту площею 73,8 м2; проміжний склад для запчастин площею 136,4 м2; 
склад зберігання штампів площею 96,6 м2; підкрановий шлях довжиною 143,6 м; підкрано-
вий шлях довжиною 100,8 м; підкрановий шлях довжиною 73,0 м; огорожа заводу площею 
920,0 м2; огорожа ГРП площею 117,0 м2; залізнична під’їзна колія орієнтовною протяжністю 
300 м; передавальні пристрої: газопровід протяжністю 370 м; необоротні активи обладнання 
та інвентар – 82 од.; Волинська обл., м. Ківерці, вул. Грушевського, 26; балансоутримувач 
відсутній

дніпропетровська область

10 Нежитлове приміщення № 69 – магазин площею 91,9 м2 з ганками літ. а, а1; Дніпропе-
тровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Генерала Пушкіна, 38а; ВАТ «Дніпромеханомонтаж» 
(01415246)

11 Нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 149,3 м2 з ганком літ. А; Дніпропе-
тровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Товстоновського, буд. 1, прим. 50; ПАТ «Криворізький 
залізорудний комбінат» (00191307)

житомирська область

12 Нежитлове приміщення частини котельні № 30; Житомирська обл., м. Новоград-
Волинський, вул. Відродження, 1; Новоград-Волинська райдержадміністрація (04053654)

Закарпатська область

13 Майновий комплекс у складі: частина двоповерхової будівлі літ. А загальною площею 
241,7 м2, а саме: приміщення першого поверху площею 90,4 м2, приміщення другого повер-
ху площею 127,1 м2, частина приміщення загальною корисною площею 24,2 м2, господар-
ська прибудова, що складається з приміщення гаража літ. Б площею 27,4 м2, приміщення 
складу літ. В площею 27,3 м2, приміщення котельні літ. Г площею 20,3 м2 та дворова вби-
ральня літ. Д площею 1,4 м2 разом із земельною ділянкою; Закарпатська обл., Тячівський 
р-н, смт Солотвине, вул. Сігетська,12; Департамент фінансів Закарпатської ОДА (02313542)

14 Будівля складу № 13 (інв. № 83) літ. «Л» загальною площею приміщень 1 389,4 м2 разом із 
земельною ділянкою; Закарпатська обл., м. Берегове, вул. Достоєвського, 3/а; ПАТ «Бере-
гівський КХП» (00954142)

Запорізька область

15 Побутові приміщення, літ. Б-3 (інв. № 070101) площею 933,8 м2 разом із земельною ділян-
кою; Запорізька обл., м. Запоріжжя, Південне шосе, 62; балансоутримувач відсутній 

16 Нерухоме майно у складі: гараж, літ. Б, площею 31,4 м2, приміщення складів, загальною 
площею 178,7 м2 (літ. З, Д, Е, Е’) разом із земельною ділянкою; Запорізька обл., м. Запо-
ріжжя, просп. Леніна, 52; ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод» (00191247)

івано-франківська область

17 Приміщення лабораторії площею 125,7 м2, що не включено до статутного капіталу ВАТ 
«Городенківське хлібоприймальне підприємство»; Івано-Франківська обл., м. Городенка, 
вул. Винниченка, 105а; балансоутримувач ліквідований

київська область

18 Нежитлове приміщення літ. «А-1» площею 213,8 м2; Київська обл., м. Богуслав, вул. Шев-
ченка, 58, приміщення 1; Департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи КОДА (14372952) 

19 Нежитлова будівля – їдальня загальною площею 217,5 м2 (літ. 1А), ганок (літ. а), ганок 
(літ. а1), підпілля (літ. а2); Київська обл., м. Березань, вул. Леніна, 342; ВАТ «Світанок» 
(00857462)

20 Підвищена залізнична колія (залізничний тупик) при ст. Яготин Південно-Західної залізниці, 
що примикає стрілочним переводом № 85 до колії № 33 довжиною 497,20 м від ПК+15,05 
до упору ПК+497,2; ПрАТ БМУ-№10 (03083417)

кіровоградська область

21 Будівля пташника загальною площею 263,7 м2 разом із земельною ділянкою; Кіровоградська 
обл., Добровеличківський р-н, с. Липняжка, вул. Цукровий завод, № 21; ВАТ «Добровелич-
ківський цукровий завод» (03563672)

22 Будівля гаража; Кіровоградська обл., смт Новгородка, вул. Кірова, 13; Управління дер-
жавної казначейської служби України у Новгородківському районі Кіровоградської області 
(37858176)

Львівська область

23 Нежитлове приміщення складу НЗ МТО загальною площею 65,8 м2; Львівська обл., м. Мико-
лаїв, вул. Лисенка, 37в; ПрАТ «Миколаївське АТП» (3117760)

24 Трансформатор силовий (інв. № 1518); Львівська обл., м. Старий Самбір, вул. Л. Галицько-
го, 42; ПАТ «Екватор» (14312335)

25 Будівля складу обладнання загальною площею 858,4 м2;, Львівська обл., Сокальський р-н, 
с. Сілець, Солтиси присілок, 754; ДП «Львіввугілля» (32323256)

26 Окреме індивідуально визначене майно – будівля прохідної літ. «З» загальною площею 
62,5 м2; Львівська обл., м. Самбір, вул. Промислова, 56; ВАТ «Стрийський «Райагромашпос-
тач» (ліквідовано)

27 Виробничо-побутовий корпус площею 1 258,3 м2; Львівська обл., Миколаївський р-н, 
м. Новий Розділ, вул. Гірнича, 1; Структурний підрозділ ОТ «Південзахідхімрембудмонтаж» 
РМБУ-3 (04663602)

28 Нежитлові приміщення № 1 – 9 будівлі літ. О-1 площею 93,1 м2 (склад № 2); Львівська обл., 
Дрогобицький р-н, с. Модричі, вул. Курортна, 1/31; зберігач – база відпочинку – санаторій 
«Нафтуся Прикарпаття» (20795071) 

29 Окреме індивідуально визначене майно – спеціалізований автомобіль ЗІЛ 131 (МТО-АТ), 
держ. № 03-63 ЛВШ; Львівська обл., м. Дрогобич, вул. П. Орлика, 22, ПрАТ «Дрогобицьке 
АТП – 24655» (3117659)

миколаївська область

30 Складські приміщення другого поверху в будівлі контори; Миколаївська обл., м. Возне-
сенськ, вул. Жовтневої революції, 182; ВАТ «Вознесенськавтотранс» (03117872)

31 Складські підвальні приміщення у будівлі старої майстерні; Миколаївська обл., м. Возне-
сенськ, вул. Жовтневої революції, 182; ВАТ «Вознесенськавтотранс» (03117872)

одеська область

32 Будівля магазину літ. № 37 загальною площею 69,8 м2; Одеська обл., м. Білгород-
Дністровський, вул. Автомобільна, 1; ВАТ «Автотранспортне підприємство 15173» (3118067)

33 Будівля підсобного господарства літ. № 35 загальною площею 94,5 м2; Одеська обл., 
м. Білгород-Дністровський, вул. Автомобільна, 1; ВАТ «Автотранспортне підприємство 
15173» (3118067)

34 Будівля їдальні літ. № 39 загальною площею 251,8 м2; Одеська обл., м. Білгород-
Дністровський, вул. Автомобільна, 1; ВАТ «Автотранспортне підприємство 15173» (3118067)

35 Млин з обладнанням; Одеська обл., смт Сарата, вул. Мельницька, 77; ВАТ «Саратський ком-
бінат хлібопродуктів» (955207)

Полтавська область

36 Нежитлова будівля магазину площею 510,9 м2 разом із земельною ділянкою; Полтавська 
обл., Хорольский р-н, с. Вергуни, вул. Гагаріна, 5а; СВК «Перемога» (05423113)

37 Нежитлова будівля магазину разом із земельною ділянкою; Полтавська обл., Глобинський 
р-н, м. Глобине, вул. Чапаєва, 1/17; ТОВ «Новомосковськ – Агро» (33014041)

38 Приміщення їдальні в побутовому корпусі; Полтавська обл., м. Полтава, вул. Харчовиків, 6; 
КП «Полтавський м’ясокомбінат» (424214)

рівненська область

39 Нежитлові приміщення загальною площею 105,1 м2 у будівлі торгового центру; Рівнен-
ська обл., Костопільський р-н, с. Базальтове, вул. Жовтнева, 4; ПАТ «Івано-Долинський 
спецкар’єр» (00275441)

40 Нежитлові приміщення загальною площею 227,3 м2 у будівлі торгового центру; Рівнен-
ська обл., Костопільський р-н, с. Базальтове, вул. Жовтнева, 4а; ПАТ «Івано-Долинський 
спецкар’єр» (00275441)

41 Нежитлові приміщення побутового корпусу загальною площею 527,3 м2; Рівненська обл., 
Рівненський р-н, с. Нова Любомирка, вул. Промислова, 5м; балансоутримувач відсутній

42 Нежитлові приміщення побутового корпусу загальною площею 263,9 м2; Рівненська обл., 
Рівненський р-н, с. Нова Любомирка, вул. Промислова, 5м; балансоутримувач відсутній

сумська область

43 Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 259,7 м2; Сумська обл., м. Шостка, 
вул. Горького, 4; ВАТ «АК «Свема» (5761318)

44 Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 290,8 м2; Сумська обл., м. Шостка, 
вул. Горького, 4, ВАТ «АК «Свема» (5761318)

45 Група інвентарних об’єктів у складі 2 літніх будинків відпочинку; Сумська обл., Тростянець-
кий р-н, Зарічненська сільська рада, масив «Заплава річки Ворскла»; ВАТ «Тростянецьке 
підприємство «Агротехсервіс» (13997035)

№ 
з/п Назва, адреса об’єкта, балансоутримувач (код за ЄДРПОУ)

тернопільська область

46 Нежитлове приміщення під літерою «А» загальною площею 174,5 м2; Тернопільська обл., 
м. Чортків, вул. Т. Шевченка, 4; ПАТ «Чортківська швейна фабрика» (05468104) 

47 Група інвентарних об’єктів у складі: будівля (А – майстерня) загальною площею 27,2 м2, 
І – вимощення разом із земельною ділянкою; Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, 
смт Дружба, вул. Л. Українки, 25б; ВКФ по виготовленню збору та постачанню тари «Терно-
пільоблтара» (1880115)

48 Адмінбудинок; Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Глибока, 19а; ТОВ «Тернопільавто-
транс 16100» (3118908)

49 Невстановлене обладнання: трансформаторна підстанція; Тернопільська обл., м. Тернопіль, 
вул. Микулинецька, 116; ВАТ «Цукровий завод «Поділля» (00373089) 

Харківська область

50 Побутові приміщення № 13 – 20 загальною площею 185,3 м2 у літ. «Г», Харківська обл., 
Купянський р-н (землі Курилівської сільради за межами населеного пункту); ТОВ фірма «Ав-
тосервіс» (ліквідовано)

51 Нежитлові приміщення 1-го поверху № 3-1÷3-6, 1-8, ІІ, ІІІ та 2-го поверху № 3-8÷3-37 
в літ. «А-2» загальною площею 653,6 м2; Харківська обл., Зміївський р-н, с. Першотравневе, 
пл. Центральна, 3; ПАТ «Племінний завод «Червоний велетень» (00486770)

52 Нежитлові приміщення 1-го поверху № 25, 26, 32, 33, 52 – 80, 2-го поверху № 20 – 32, 3-го 
поверху № 19 – 26 загальною площею 1 399,2 м2 (колишня їдальня № 900) в літ. «А4-7»; 
Харківська обл., м. Харків, вул. Плиткова, 12; ПАТ «Харківський домобудівельний комбінат 
№ 1» (01270478)

53 Нежитлові приміщення підвалу № 3 – 20, 1-го поверху № 14 – 52, 2-го поверху № 1 – 
19 загальною площею 1 256,7 м2 (колишня їдальня № 907) у літ. «БХ-5»; Харківська обл., 
м. Харків, вул. Плиткова, 12; ВАТ «Харківський домобудівельний комбінат № 1» (01270478)

54 Нежитлові підвальні приміщення літ. Ю загальною площею 246,9 м2; Харківська обл., м. Хар-
ків, вул. Довгалівська (Довгалівського), 27; балансоутримувач відсутній

55 Група інвентарних об’єктів у складі: нежитлова будівля магазину (літ. А-1) загальною пло-
щею 223,3 м2 з прибудовою (літ. а) загальною площею 61,7 м2, сарай (літ. Б) загальною 
площею 21,8 м2, сарай (літ. В) загальною площею 24,3 м2, вбиральня (літ. Г) загальною 
площею 4,2 м2, павільйон загальною площею 61,8 м2, огорожа № 1, 2; Харківська обл., 
м. Харків, вул. Залізнична, 14а; балансоутримувач відсутній

56 Нежитлова будівля (колишнє телеательє) загальною площею 192,3 м2 разом із земельною 
ділянкою; Харківська обл., Кегичівський р-н, смт Кегичівка, вул. Миру, 27, ТОВ «Лозівський 
технічний центр «Берізка» (24476291)

Херсонська область

57 Частина вбудованих нежитлових приміщень площею 411,3 м2 на першому поверсі житло-
вого будинку; Херсонська обл., м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 161; балансоутримувач 
відсутній

58 Підвальні приміщення площею 452,3 м2 та частина вбудованих нежитлових приміщень пло-
щею 13,4 м2 на першому поверсі (загальна площа 465,7 м2) житлового будинку; Херсонська 
обл., м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 161; балансоутримувач відсутній 

Хмельницька область

59 Група інвентарних об’єктів – будівлі та обладнання колишнього цеху разом із земельною 
ділянкою; Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе, 1/1, ДТВ 
«Хмельницький» (14157432)

60 Двоповерхова будівля їдальні № 13/27 загальною площею 1 386,1 м2 колишнього військово-
го містечка № 13 разом із земельною ділянкою; Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Військо-
ва, № 13/27; Відділ ЖКГ Ізяславської райдержадміністрації (35643206)

61 Будівля майстерні з гаражем загальною площею 115,8 м2; Хмельницька обл., м. Шепетівка, 
вул. Небесної сотні, 44; Головне Управління статистики у Хмельницькій області (02362894)

62 Спеціальний автомобіль ЗІЛ-157 транзитний № 17-90 РН (ПАРМ); Хмельницька обл., 
м. Кам’янець-Подільський, Нігинське шосе, 3; балансоутримувач відсутній 

63 Спеціальний автомобіль ЗІЛ-131 (МТО-АТ) № 08-19 ХМН; Хмельницька обл., м. Кам’янець-
Подільський, Нігинське шосе, 3; балансоутримувач відсутній 

Черкаська область

64 Будівля колишнього складу цивільної оборони II групи накопичення № 2 з прохідною за-
гальною площею 1 167,2 м2 разом із земельною ділянкою; Черкаська обл., м. Звениго-
родка, вул. Нова, 1б; Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи ЧОДА 
(23000072) 

65 Будівля гаража (літ. «А-1») загальною площею 105,5 м2; Черкаська обл., м. Умань, вул. За-
водська, 1А-1; Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Черкаської 
обласної державної адміністрації (23000072) 

Чернігівська область

66 Нежитловий будинок (літ. «А-2») площею 306,5 м2 разом з сараєм («Б-1») площею 26,4 м2 
разом із земельною ділянкою; Чернігівська обл., Прилуцький р-н, с. Білошапки, вул. Садова, 
17; ТОВ «Рибне господарство «Білошапки» (30148237)

67 Нежитловий будинок (літ. «А-2») площею 311,6 м2 м разом із сараєм («Б-1») площею 
27,1 м2 разом із земельною ділянкою; Чернігівська обл., Прилуцький р-н, с. Білошапки, 
вул. Садова, 17а; ТОВ «Рибне господарство «Білошапки» (30148237)

68 Нежитлова будівля – гараж вантажних автомобілів (літ. «Е») площею 218,3 м2 разом із 
земельною ділянкою; Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, 90; ВАТ «Ніжинбудмехані-
зація» (01037749)

69 Нежитлова будівля – склад (літ. «К») площею 651,9 м2 разом із земельною ділянкою; Черні-
гівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, 90; ВАТ «Ніжинбудмеханізація» (01037749)

м. київ

70 Індивідуально визначене майно – кран автомобільний (КС-4561) К-162 на базі шасі КрАЗ-
257, держ. № АА 84-16 ВМ, інв. 1760; м. Київ, вул. Причальна, 2 Мостозагін № 103; ПАТ 
«Мостобуд» (01386295)

71 Група інвентарних об’єктів – майно колишнього Українського державного підприємства 
управління по комплектуванню будов машинобудівного комплексу «Укрмашкомплект»; 
м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4б; ОП «Укрмашкомплект» (01886709)

72 Група інвентарних об’єктів, що не увійшла до статутного капіталу ПАТ «Київське АТП-13056», 
м. Київ, вул. Перемоги, 20, ПАТ «АТП-13056» (05440991)

ца фдму

73 Нежитлові приміщення загальною площею 433,6 м2; м. Київ, бульв. Л. Українки, 36/10; ДП 
«ЕКО» (32309722)

група а
(ЄМК)

№ 
з/п Назва, адреса об’єкта, балансоутримувач (код за ЄДРПОУ)

дніпропетровська область

1 Єдиний майновий комплекс державного підприємства Дніпропетровське спеціальне 
конструкторсько-технологічне бюро «Елеватормлинмаш»; м. Дніпропетровськ, вул. Комсо-
мольська, 16/18 (14312884)

донецька область

2 Єдиний майновий комплекс державного торговельного підприємства «Комбінат шкільного 
харчування»; м. Димитров, мкр-н Молодіжний, 58 (20314278)

івано-франківська область

3 Єдиний майновий комплекс державного підприємства Коломийський експериментальний 
завод програмованих радіоелектронних учбових терміналів «ПРУТ» разом із земельною ді-
лянкою; м. Коломия, вул. Валова, 48 (05714922)

Львівська область

4 Єдиний майновий комплекс – структурний підрозділ – цех по переробці деревини та ви-
готовленню тарної заготовки державного підприємства Української державної компанії по 
реструктуризації підприємств вугільної промисловості «Укрвуглереструктуризація»; м. Чер-
воноград, вул. Бічна Промислова, 35

одеська область

5 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Енергомонтажний поїзд № 754» ра-
зом із земельною ділянкою; м. Одеса, вул. Семінарська, 15а (01387828)

тернопільська область

6 Єдиний майновий комплекс Виробничо-комерційна фірма по виготовленню, збору та поста-
чанню тари «Тернопільоблтара» разом із земельною ділянкою; м. Тернопіль, вул. Лозовець-
ка, 26, (1880115)

Харківська область

7 Єдиний майновий комплекс Харківського хлібозаводу № 1 – структурного підрозділу Хар-
ківського державного підприємства робітничого постачання Південної залізниці; м. Харків, 
вул. Штерівська, 6 (32238463)

Черкаська область

8 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Ватутінське вантажно-транспортне 
управління», м. Ватутіне, вул. Лейтенанта Кривошеї, 113 (34675640)

ца фдму

9 Єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства «Коломийська паперова фабри-
ка»; Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Фабрична, 10 

група Д
(об’єкти незавершеного будівництва)

№ 
з/п Назва, адреса об’єкта, балансоутримувач (код за ЄДРПОУ)

вінницька область

1 Садиба № 6 в кв. № 14 разом із земельною ділянкою; Вінницька обл., Немирівський р-н, 
с. Нові Обиходи; Управління капітального будівництва облдержадміністрації  
(04011383)

волинська область

2 Двоповерховий будинок разом із земельною ділянкою; Волинська обл., м. Нововолинськ, 
вул. Львівська, № 14; ДП «Нововолинський РМЗ» (00179000)

3 Ремонтно-механічний цех; Волинська обл. , м. Ківерці, вул. Грушевського, 26; балансоутри-
мувач відсутній

дніпропетровська область

4 Житловий будинок № 1 разом із земельною ділянкою; Дніпропетровська обл., м. Дніпро-
дзержинськ, просп. Металургів; ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф. Е. Дзер-
жинського» (05393043)

донецька область

5 Готельний комплекс; Донецька обл., Першотравневий р-н, с. Білосарайська Коса, вул. Без-
уха, 94а; Управління Національного банку України в Донецькій області (09334629) 

житомирська область

6 Районний відділ зв’язку разом із земельною ділянкою; Житомирська обл., смт Брусилів, 
вул. 1 Травня, 45; Управління капітального будівництва та архітектури Житомирської ОДА 
(33732519)

7 Молочнотоварна ферма; Житомирська обл., Брусилівський р-н, с. Малинівка, вул. Героїв, 
20; Фермерське господарство «Старт» (13561929)

Закарпатська область

8 Житловий будинок разом із земельною ділянкою; Закарпатська обл., м. Берегове, 
пров. Шкільний, 12; ВАТ «Берегівський райагротехсервіс» (20430286)

9 Будівля на Ужоцькому перевалі разом із земельною ділянкою; Закарпатська обл., В. Берез-
нянський р-н, с. Ужок, вул. Без назви, 249; повернутий за рішенням суду в державну влас-
ність, балансоутримувач відсутній

Запорізька область

10 Житловий будинок № 12; Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка, вул. Побєди, 92; 
балансоутримувач відсутній 

11 Житловий будинок № 13; Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка, вул. Побєди, 90; 
балансоутримувач відсутній 

івано-франківська область

12 Навчально-лабораторний корпус; Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Б. Хмельницько-
го; повернутий за рішенням суду в державну власність, балансоутримувач відсутній

київська область

13 48-квартирний житловий будинок разом із земельною ділянкою; Київська обл., Борис-
пільський р-н, с. Гора, на розі вул. Пушкіна і Устинова; ВАТ «Племінний завод «Бортничі» 
(849634)

14 108-квартирний житловий будинок разом із земельною ділянкою, Київська обл., м. Буча, 
повернутий за рішенням суду в державну власність 

кіровоградська область

15 Станція технічного обслуговування разом із земельною ділянкою; Кіровоградська 
обл., Добровеличківський р-н, с. Липняжка, селище цукрового заводу, 13; ВАТ 
«Добровеличківський цукровий завод» (03563672)

Львівська область

16 Навчальний корпус (540 місць) разом із земельною ділянкою; Львівська обл., Мостиський 
р-н, с. Княжий Міст; балансоутримувач відсутній

17 Дитячий садок разом із земельною ділянкою; Львівська обл., м. Соснівка, вул. 22 Січня, 
21б; балансоутримувач вiдсутнiй

Полтавська область

18 Спорткомплекс разом із земельною ділянкою; Полтавська обл., Пирятинський р-н, с. Вікто-
рія, вул. Жовтнева, 15а; балансоутримувач відсутній 

сумська область

19 Житловий будинок разом із земельною ділянкою; Сумська обл., м. Буринь, вул. Свердло-
ва, 6; балансоутримувач відсутній

Харківська область

20 Піонерна база ВАТ «Південспецатом-енергомонтаж» разом із земельною ділянкою; Харків-
ська обл., Нововодолазький р-н, с. Бірки; балансоутримувач відсутній

21 Їдальня з теплицею разом із земельною ділянкою; Харківська обл., Харківський р-н, 
смт Пісо чин, вул. Автомобільна, 8є; ПАТ «Весотра – Харків» (05461326)

Черкаська область

22 Цех № 45 Черкаського заводу телеграфної апаратури разом із земельною ділянкою; м. Чер-
каси, вул. Одеська, 8; Черкаський завод телеграфної апаратури (14310069)

Чернівецька область

23 27-квартирний житловий будинок разом із земельною ділянкою; м. Чернівці, вул. Південно-
Кільцева, 5л; ТДВ «Трансмост» (14262749)

24 Двоквартирний житловий будинок разом із земельною ділянкою; Чернівецька обл., Застав-
нівський р-н, смт Кострижівка, пров. Буковинський, 2; ВАТ «Цукровий завод «Хрещатик» 
(ліквідовано)

25 Житловий будинок; м. Чернівці, вул. Хотинська, 3, ВАТ «Чернівецький цукровий завод» 
(ліквідовано)

група ж
№ 
з/п

Назва, адреса об’єкта, балансоутримувач (код за ЄДРПОУ)

вінницька область

1 Лазня з обладнанням разом із земельною ділянкою; Вінницька обл., Тульчинський р-н, 
с. Юрківка, вул. Л. Качури, 22а; Юрківська міська рада (04331395) 

дніпропетровська область

2 Шаховий клуб; Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пл. 60-річчя СРСР, 4; ПАТ «Південний 
гірничо-збагачувальний комбінат» (00191000)

донецька область

3 База відпочинку «Івушка»; Донецька обл., Першотравневий р-н, смт Ялта, вул. Маяковсько-
го, 59б; Оперативний воєнізований гірничорятувальний загін (00180841)

Полтавська область

4 Лазня разом із земельною ділянкою; Полтавська обл., Хорольский р-н, с. Вергуни, вул. Га-
гаріна, 5б, СВК «Перемога» (05423113)

5 Лазня разом із земельною ділянкою; Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Опришки; ПСП 
«Колос» (5423107)

6 Лазня разом із земельною ділянкою; Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Мозоліївка, 
вул. Глобинська, 44; балансоутримувач відсутній

Харківська область

7 Їдальня з обладнанням; Харківська обл., Нововодолазький р-н, с. Новоселівка, вул. Піщана, 
2; АТЗТ «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (30773938)

8 Клуб; Харківська обл., Сахновщинський р-н, с. Жовтень, вул. Поштова, 10; ПАТ «Племінний 
завод ім. 20-річчя Жовтня» (00851198)

Херсонська область

9 Літні будиночки бази відпочинку «Автомобіліст» (дерев’яні будинки № 1, 13, 14; дерев’яні 
будинки спарені: № 2-3, 15-16, 17-18, 23-24, кухні: літ. А, Д, Е); Херсонська обл., Голо-
пристанський р-н, с. Залізний Порт, вул. Морська, 34б, балансоутримувач відсутній

Черкаська область

10 Їдальня на 50 місць; Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Гельмязів, вул. Корольова, 117б; 
ВАТ «Русь» (00856924)

м. київ

11 Їдальня площею 1 063,0 м2; м. Київ, вул. Васильківська, 34; ПАТ «Торговельно-підприємницький 
центр» (05414775)
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конкурСи з віДбору розробників Документації із землеуСтрою

ЗакарПатська оБЛасть
IнформацIя 

рв фдму по Закарпатській області про оголошення конкурсу 
з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою продажу 

об’єктів приватизації разом із земельними ділянками
1. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення докумен-

тації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із 
земельною ділянкою державної власності (встановлення меж земельної 
ділянки; погодження меж земельної ділянки з суміжними землевлас-
никами та землекористувачами; закріплення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого зразка; про-
ведення робіт з присвоєння кадастрового номера земельній ділянці та 
внесення відомостей до бази даних Центру державного земельного 
кадастру, у т. ч. перевірка файла обміну даними про результати робіт із 
землеустрою в електронному вигляді (обмінного файла); погодження та 
затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку, 
отримання позитивного висновку державної експертизи документації 
із землеустрою; підготовка інших матеріалів та документів, необхідних 
для продажу земельної ділянки).

2. Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ді-
лянка, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва дер-
жавної власності – 40-квартирний житловий будинок, повернутий 
за рішенням суду в державну власність разом із земельною ділянкою; 
балансоутримувач об’єкта – відсутній, місцезнаходження об’єкта: Закар-
патська обл., Мукачівський р-н, смт Кольчино, вул. Фрідяшівська.

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 
23.01.2015 № 73 «Про внесення змін до наказу ФДМУ від 20.10.2000 
№ 2176», наказ РВ ФДМУ по Закарпатській області від 25.02.2015 
№ 00117 «Про продаж на аукціоні під розбирання об’єкта незаверше-
ного будівництва державної власності – 40-квартирного житлового бу-
динку, що повернутий за рішенням суду у державну власність разом із 

донецька оБЛасть
інформація 

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

залучені до проведення незалежної оцінки
� 1. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбу-

дованого приміщення площею 2,0 м2 другого поверху будівлі 
гуртожитку № 2.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Слов’янськ, вул. Леніна, 6.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

майна з метою передачі його в оренду.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

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

28.02.2015.
� 2. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудо-

ваного приміщення площею 2,0 м2 першого поверху будівлі на-
вчального корпусу № 3.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Красноармійськ, пл. Шибан-
кова, 2.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
майна з метою передачі його в оренду. 

Балансоутримувач: Красноармійського індустріального інституту 
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет».

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

28.02.2015.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до конкурсної 

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

заява про участь у конкурсі за встановленою формою; копія уста-
новчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів та 
свідоцтв про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів, які пра-
цюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки 
та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких 
буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки 
майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми 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 подається у запечатаному 
конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, 
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну 
виконання робіт.

конкурс відбудеться о 10.00 через 15 днів після дати публі-
кації про оголошення конкурсу в газеті «відомості приватизації» 
за адресою: м. Харків, вул. гуданова, 18, рв фдму по доне-
цькій області.

Конкурсна документація подається до відділу організаційної роботи 
РВ ФДМУ по Донецькій області не пізніше ніж за чотири робочих дні до 
оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 61024, 
м. Харків, вул. Гуданова, 18.

Тел. для довідок (066) 988-91-12.

житомирська оБЛасть
інформація 

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

проведення незалежної оцінки майна
� Об’єкт оцінки № 1: виробниче приміщення площею 51,2 м2 

будівлі гаражів (літ. г).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Ватутіна, 

55а.
Балансоутримувач: Житомирське міжрайонне управління водного 

господарства (м. Житомир, вул. Ватутіна, 55а).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-

тості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди.

Дата оцінки: 31.03.2015.
� Об’єкт оцінки № 2: нежитлове приміщення площею 44,9 м2 

будівлі гаражів (літ. г).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Ватутіна, 

55а.
Балансоутримувач: Житомирське міжрайонне управління водного 

господарства (м. Житомир, вул. Ватутіна, 55а).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-

тості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди.

Дата оцінки: 31.03.2015.
� Об’єкт оцінки № 3: приміщення, які входять до складу вироб-

ничих приміщень з цехом заготовлення столярних виробів (літ. 
е) площею 194,0 м2, а саме: приміщення «5а» площею 50,4 м2, 
приміщення «2а» площею 143,6 м2.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Танкістів, 52.
Балансоутримувач: Житомирська гідрогеолого-меліоративна екс-

педиція (м. Житомир, вул. Щорса, 239в).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-

тості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди.

конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

управління оцінки майна та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36

земельною ділянкою, балансоутримувач: відсутній, місцезнаходження 
об’єкта: Мукачівський р-н, смт Кольчино, вул. Фрідяшівська».

орієнтовна площа земельної ділянки становить 0,25 га для 
будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 
(код КВЦПЗ 02.03) в смт Кольчино, вул. Фрідяшівська (рішення 42-ї се-
сії VI скликання Кольчинської селищної ради Мукачівського району від 
15.04.2014 № 823 «Про надання дозволу на розроблення технічної до-
кументації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості)», державний акт на право постійного користуван-
ня землею серія В № 076179, зареєстрований в книзі записів державних 
актів на право користування землею за № 213 від 1986 року).

Незавершене будівництво – 40-квартирний житловий будинок являє 
собою фундамент з частковим перекриттям залізобетонними плитами 
площею забудови 781,7 м2. 

Проект будівництва відсутній.
3. Умови конкурсу.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення 

робіт із землеустрою: документація із землеустрою, погоджена та за-
тверджена у встановленому порядку; позитивний висновок державної 
експертизи документації із землеустрою, витяг з Державного земельного 
кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ 
по Закарпатській області конкурсну документацію в запечатаному 
конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На 
конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням на-
зви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися 
підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з 
конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон-
верті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт з ураху-
ванням податку на додану вартість, а також строк виконання робіт, 
зазначений в календарних днях. 

Дата оцінки: 31.03.2015.
� Об’єкт оцінки № 4: частина коридору площею 8,15 м2 на пер-

шому поверсі будівлі (літ. а) учбового корпусу.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Щорса, 96.
Балансоутримувач: Житомирський агротехнічний коледж (м. Жи-

томир, вул. Щорса, 96).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-

тості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди.

Дата оцінки: 31.03.2015.
� Об’єкт оцінки № 5: частина нежитлового приміщення будівлі 

(літ. в) (цех хвойно-вітамінного борошна з прибудовою) площею 
207,4 м2 та асфальтобетонна площадка площею 780,0 м2.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Овруцький 
р-н, с. Бережесть, вул. Залізнична, 27.

Балансоутримувач: ДП «Овруцьке лісове господарство» (Житомир-
ська обл., Овруцький р-н, с. Дубовий Гай).

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

Дата оцінки: 31.03.2015.
� Об’єкт оцінки № 6: частина навантажувальної рампи пло-

щею 14,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, майдан Привок-

зальний, 2.
Балансоутримувач: Відокремлений підрозділ Коростенська ди-

рекція залізничних перевезень (Житомирська обл., м. Коростень,, 
вул. Табукашвілі, 15).

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

Дата оцінки: 31.03.2015.
� Об’єкт оцінки № 7: нежитлові приміщення площею 19,2 м2 

(літ. а).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Новоград-

Волинський р-н, с. Колодянка, вул. Леніна, 8.
Балансоутримувач: Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта» 

(м. Житомир, вул. Вітрука, 1).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-

тості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди.

Дата оцінки: 31.03.2015.
� Об’єкт оцінки № 8: нежитлові приміщення площею 18,6 м2 

(літ. а).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Новоград-

Волинський р-н,с. Броницька Гута, вул. Комсомольська, 6.
Балансоутримувач: Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта» 

(м. Житомир, вул. Вітрука, 1).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-

тості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди.

Дата оцінки: 31.03.2015.
� Об’єкт оцінки № 9: нежитлові приміщення площею 25,2 м2 

(літ. а).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Новоград-

Волинський р-н, с. Чижівка, вул. Леніна, 11.
Балансоутримувач: Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта» 

(м. Житомир, вул. Вітрука, 1).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-

тості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди.

Дата оцінки: 31.03.2015.
� Об’єкт оцінки № 10: нежитлові приміщення площею 21,5 м2 

(літ. а).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Новоград-

Волинський р-н, с. Мала Цвіля, вул. Леніна, 8.
Балансоутримувач: Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта» 

(м. Житомир, вул. Вітрука,1).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-

тості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди.

Дата оцінки: 31.03.2015.
Об’єкт оцінки № 11: нежитлові приміщення площею 45,2 м2 

(літ. а).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Новоград-

Волинський р-н,с. Повчинне, вул. Миру, 10.
Балансоутримувач: Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта» 

(м. Житомир, вул. Вітрука,1).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-

тості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди.

Дата оцінки: 31.03.2015.
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – 

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

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

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної ді-
яльності за встановленою формою;копія установчого документа 
претендента;копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працю-
ють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки 
та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими під-

До підтвердних документів, поданих на конкурс з відбору виконав
ців робіт із землеустрою, належать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою 
(відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконав-
ців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 
№ 1420); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Дер-
жавному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника податків та повідомили про це відпо-
відний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; 
копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння 
йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної 
особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента 
вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із 
землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи 
(за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, 
має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує роз-
робити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та 
перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результата-
ми виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (додаток 4 
до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, 
затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420, зі змінами) – для 
фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору 
виконавців робіт із землеустрою.

Конкурсну документацію слід подавати до загального відділу 
РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, 
вул. Собранецька, 60, каб. 314 до 17.00 за п’ять робочих днів до дати 
проведення конкурсу. 

4. Інформація про проведення конкурсу.
конкурс відбудеться о 10.00 через 28 днів після опублікування 

цієї інформації в рв фдму по Закарпатській області за адресою: 
м. ужгород, вул. собранецька, 60, каб. 303.

Телефон для довідок 61-38-83.

писами; 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; копію сертифіката суб’єкта 
оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного 
майна України; інформація про претендента (документ, який містить 
відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та 
особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному 
складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у 
тому числі подібного майна, тощо); довідка про розрахункові рахун-
ки із зазначенням банківських реквізитів; копія свідоцтва про сплату 
ПДВ (або свідоцтва про сплату єдиного податку); один конверт із за-
значенням адреси учасника конкурсу.

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

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

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

ЗакарПатська оБЛасть
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 вестибуля (поз. 

1-21) площею 4,1 м2 будівлі вокзалу (літ. а) ст. мукачеве та час-
тина перону (літ. іі) площею 3,4 м2 ст. мукачеве.

Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Мукачеве, 
вул. Вокзальна,3.

Балансоутримувач: ВП «Управління будівельно-монтажних робіт і 
цивільних споруд № 5»ДТГО «Львівська залізниця».

Телефон (0231) 9-23-50.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для про-

довження договору оренди.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування 

земельною ділянкою.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2015.
� 2. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення поз. 2-2 та 

частина вбудованих приміщень поз. 2-1, 2-8, 2-10 загальною 
площею 81,2 м2 першого поверху двоповерхової будівлі їдаль-
ні літ. ж.

Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Свалява, вул. Дух-
новича, 6.

Балансоутримувач: Національний університет харчових технологій.
Телефон 2-24-58.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для про-

довження договору оренди.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування 

земельною ділянкою.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2015.
� 3. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення першого по-

верху адмінбудинку вузла поштового зв’язку літ. «а» за поз. 1-11, 
1-14, 1-15, 1-16, 1-17, 1-18, 1-19, 1-20, 1-21, 1-23, 1-24, 1-25 
загальною площею 162,8 м2 та частина вбудованого приміщення 
1-22 загальною площею 17,7 м2.

Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Свалява, 
вул. Шевченка, 1.

Балансоутримувач: Закарпатська дирекція УДППЗ «Укрпошта».
Телефон (0312) 61-65-80.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для укла-

дення договору оренди.
Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2015.
� 4. Назва об’єкта оцінки: лісопильна дільниця (цех) загаль-

ною площею 468,43 м2 (приміщення виробничої будівлі (літ. а) 
площею 326,59 м2, приміщення адмінбудівлі (літ. Б) площею 
87,17 м2, підсобне приміщення будівлі (літ. г) площею 34,52 м2, 
підсобне приміщення будівлі (літ. в) площею 20,15 м2).

Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Рахівський р-н, 
с. Луги,урочище Усть Говерла.

Балансоутримувач: Карпатський біосферний заповідник.
Телефон (03132) 2-21-93.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для укла-

дення договору оренди.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування 

земельною ділянкою.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2015.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення 

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

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

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

підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів 
та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, 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, вида-
ного претенденту Фондом державного майна України; письмові зго-
ди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до про-
ведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, 
завірені їх особистими 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 ро-
боти оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково 
залучаються ним, з незалежної оцінки майна,у тому числі подібного 
майна, тощо).

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

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

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

конкурс відбудеться о 10.00 через 14 днів після дати опубліку-
вання цієї інформації в газеті «відомості приватизації» у рв фдму 
по Закарпатській області за адресою: м. ужгород, вул. собра-
нецька, 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
� 1. Назва об’єкта оцінки: вбудоване в цокольний поверх бу-

дівлі нежитлове приміщення (літ. а-11; № 21 площею 48,6 м2); 
вбудоване в перший поверх будівлі нежитлове приміщення (літ. 
а-11; приміщення № 27 у складі: приміщення № 1 торговельний 
зал – 92,6 м2, приміщення № 2 комора – 1,4 м2, приміщення № 3 
сходи – 4,6 м2) загальною площею 98,6 м2, що перебувають на ба-
лансі Головного управління статистики у Запорізькій області.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Леніна, 75.
Місцезнаходження балансоутримувача: 69600, м. Запоріжжя, 

просп. Леніна, 75.
Контактні телефони: (061) 228-17-33, 228-18-06, (095)181-78-50, 

(050) 420-10-03.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження 
терміну дії договору оренди.

Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-85,  
відділ оцінки (061) 226-07-53 (56).

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2014.
� 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 13 площею 

16,5 м2 першого поверху будівлі (літ. а-2) та частина даху площею 
84,0 м2 будівлі (літ. а-2), що перебуває на балансі Відокремленого 
структурного підрозділу «Мелітопольська дистанція колії» державного 
підприємства «Придніпровська залізниця».

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, 
вул. Західно-Лінійна, 1/1.

Місцезнаходження балансоутримувача: 72304, Запорізька обл., 
м. Мелітополь, вул. Західно-Лінійна, 1/1.

Розмір земельної ділянки, усього – 331 164,27 м2.
Місце розташування земельної ділянки – смуга залізниці – лінія 

Москва – Севастополь.
Цільове призначення земельної ділянки – для організації пасажир-

ських та вантажних перевезень залізничним транспортом.
Правовий режим земельної ділянки – постійне користування.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення до-
говору оренди.

Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-
87 (88), відділ оцінки (061) 226-07-53 (56).

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2015.
� 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 

XX-2, вбудованого в перший поверх житлового будинку (літ. 
а-9), загальною площею 80,5 м2, а саме: приміщення № 1 – зал 
аптеки площею 47,2 м2; підсобні приміщення № 2 площею 5,3 м2, 
№ 3 площею 5,3 м2, № 4 площею 7,3 м2, санвузол площею 3,7 м2 
та частина площі спільного користування: частина коридорів I, II 
площею 11,7 м2, що перебуває на балансі Запорізької дирекції укра-
їнського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта». В 
плані технічного паспорту складові об’єкта оцінки зазначені під номе-
рами з № 2-1 до № 2-5.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Товарись-
ка, 58.

Місцезнаходження балансоутримувача: 69005, м. Запоріжжя, 
просп. Леніна, 133.

Контактні телефони: (061) 33-20-72, 33-24-53.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження 
терміну дії договору оренди.

Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-85,  
відділ оцінки (061) 226-07-53 (56).

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2015.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумеро-

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

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

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяль-
ності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, 
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.

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 установ чого 
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 оцінюва-
чів, 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 оці-
нювачів; 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 претендентів 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 допус-
кається.

Конкурсну документацію слід подавати до сектору діловодства РВ 
ФДМУ по Запорізькій області (кімн. 9) до 03.04.2015 (включно).

конкурс відбудеться 09.04.2015  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).

івано-франківська оБЛасть
інформація 

рв фдму по івано-франківській області про оголошення 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть 
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди, 

об’єкта приватизації та визначення розміру збитків, 
що призвели до завдання майнової шкоди

Об’єкти оренди:
� 1. Частина приміщення на першому поверсі адмінбудівлі 

(частина прим. № 1 згідно з експлікацією) площею 2,0 м2, що пе-
ребуває на балансі Управління Державної казначейської служби України 
в Долинському районі Івано-Франківської області, за адресою: Івано-
Франківська обл., м. Долина, вул. Б.  Хмельницького, 2а.

Запланована дата оцінки: 28.02.2015.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 

об’єкта оренди для укладення договору оренди.
� 2. Приміщення площею 21,4 м2 на другому поверсі адмі-

ністративної будівлі (кімн. 78 згідно з техпаспортом) та площа 
загального користування – 4,5 м2, що перебуває на балансі Івано-
Франківської філії державного підприємства Український державний 
науково-дослідний інститут проектування міст імені Ю. М. Білоконя «Ді-
промісто», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. І. Франка, 4.

Запланована дата оцінки: 28.02.2015.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 

об’єкта оренди для укладення договору оренди.
� 3. Частина даху загальною площею 20,0 м2 5-поверхової 

будівлі з технічним поверхом будівлі, що перебуває на балансі 
Відокремленого підрозділу «Івано-Франківська дистанція сигналізації і 
зв’язку» ДТГО «Львівська залізниця», за адресою: м. Івано-Франківськ, 
вул. Привокзальна, 11.

Запланована дата оцінки: 28.02.2015.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 

об’єкта оренди для продовження договору оренди.
� 4. Захисна споруда цивільної оборони – сховище № 32066, 

введено в експлуатацію в 1975 році, площею 606,0 м2, розра-
ховане на 900 чоловік, що не включене до статутного капіталу ВАТ 
«Агромаш», але перебуває на його балансі.

Запланована дата оцінки: 28.02.2015.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення розміру збитків, 

що призвели до завдання майнової шкоди.
� 5. Захисна споруда цивільної оборони – сховище № 32075, 

введено в експлуатацію в 1977 році, площею 1 029,0 м2, роз-
раховане на 1 350 осіб, що не включене до статутного капіталу ВАТ 
«Автоливмаш», але перебуває на його балансі. Сховище розташоване  
в адміністративному корпусі, який на даний час перебуває на балансі 
Івано-Франківського центру професійно-технічної освіти державної 
служби зайнятості.

Запланована дата оцінки: 28.02.2015.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення розміру збитків, 

що призвели до завдання майнової шкоди.
� 6. Захисна споруда цивільної оборони – сховище № 32076, 

введено в експлуатацію в 1983 році, площею 972,0 м2, роз-
раховане на 900 осіб, що не включене до статутного капіталу ВАТ 
«Авто ливмаш», але перебуває на його балансі. Сховище розташоване 
в інженерно-побутовому корпусі, який на даний час перебуває на ба-
лансі ТОВ «Машинобудівний завод «Автоливмаш».

Запланована дата оцінки: 28.02.2015.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення розміру збитків, 

що призвели до завдання майнової шкоди.
Об’єкт приватизації:
� 7. Єдиний майновий комплекс державного підприємства 

коломийський експериментальний завод програмованих ра-
діоелектронних учбових терміналів «Прут» за адресою: Івано-
Франківська обл., м. Коломия, вул. Валова, 48.

Мета проведення незалежної оцінки – продаж на аукціоні разом із 
земельною ділянкою.

Основні види продукції (послуг), що виробляються, – виробництво 
меблів для офісів і підприємств торгівлі.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним об-
ліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгостроко-
вих фінансових інвестицій, нематеріальних активів) – до складу ЄМК 
входять 8 будівель та споруд, 9 транспортних засобів, 365 од. інших 
основних засобів.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів станом на 31.12.2014 – 1 778 тис. грн.

Розмір земельної ділянки – 1,935 га.
Місце розташування земельної ділянки: Івано-Франківська обл., 

м. Коломия, вул. Валова, 48.
Цільове призначення земельної ділянки – землі промисловості та 

іншого призначення.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 1 965,76 тис. 

грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так/ні): ні.
Дата оцінки – 28.02.2015.
Претенденти подають до регіонального відділення конкурсну доку

ментацію. Конкурсна документація подається у запечатаному конверті 
з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. Перелік під
твердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:

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

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному 
печаткою учасника конкурсу конверті і має містити пропозиції щодо 
вартості виконання робіт та відповідної калькуляції витрат, а також 
строку виконання робіт. Пропозиції щодо строку виконання робіт 

слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях (для 
об’єктів нерухомого майна – не більше 5 днів).

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

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

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

кіровоградська оБЛасть
IнформацIя 

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

до проведення незалежної оцінки майна
� 1. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення 

площею 32,5 м2 в одноповерховій будівлі вузла зв’язку.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Бобринець-

кий р-н, с. Рощахівка, вул. Леніна, 50в.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

об’єкта для розрахунку розміру орендної плати при продовженні до-
говору оренди.

Балансоутримувач: Кіровоградська дирекція УДППЗ «Укр пошта».
Орієнтовна дата оцінки – 31.03.2015.
Площа земельної ділянки: дані уточнюються.
Місце розташування земельної ділянки: Кіровоградська обл., Бо-

бринецький р-н, с. Рощахівка, вул. Леніна, 50в.
� 2. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення 

площею 13,18 м2 в одноповерховій будівлі вузла зв’язку.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Вільшан-

ський р-н, с. Плосько-Забузьке, вул. Центральна, 50а.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

об’єкта для розрахунку розміру орендної плати при продовженні до-
говору оренди.

Балансоутримувач: Кіровоградська дирекція УДППЗ «Укр пошта».
Орієнтовна дата оцінки – 31.03.2015.
Площа земельної ділянки: дані уточнюються.
Місце розташування земельної ділянки: Кіровоградська обл., Віль-

шанський р-н, с. Плосько-Забузьке, вул. Центральна, 50а.
� 3. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення за-

гальною площею 62,5 м2 в одноповерховій будівлі вузла зв’язку.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Маловис-

ківський р-н, с. Хмельове, вул. Комсомольська, 35.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

об’єкта для розрахунку розміру орендної плати при продовженні до-
говору оренди.

Балансоутримувач: Кіровоградська дирекція УДППЗ «Укр пошта».
Орієнтовна дата оцінки – 31.03.2015.
Площа земельної ділянки: дані уточнюються.
Місце розташування земельної ділянки: Кіровоградська обл., Мало-

висківський р-н, с. Хмельове, вул. Комсомольська, 35.
� 4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення площею 2,0 м2 

у будівлі залізничного вокзалу.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., 

м. Знам’янка, вул. Калініна, 130.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

об’єкта для розрахунку розміру орендної плати при продовженні до-
говору оренди.

Балансоутримувач: Знам’янське будівельно-монтажне експлуата-
ційне управління № 3 ДП «Одеська залізниця».

Орієнтовна дата оцінки – 31.03.2015.
Площа земельної ділянки: дані уточнюються.
Місце розташування земельної ділянки: Кіровоградська обл., 

м. Знам’янка, вул. Калініна, 130.
� 5. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення площею 2,0 м2 

на першому поверсі службового корпусу цеху експлуатації.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Знам’ян-

ка, вул. Свердлова, 22.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

об’єкта для розрахунку розміру орендної плати при продовженні до-
говору оренди.

Балансоутримувач: Локомотивне депо Знам’янка ДП «Одеська 
залізниця».

Орієнтовна дата оцінки – 31.03.2015.
Площа земельної ділянки: дані уточнюються.
Місце розташування земельної ділянки: Кіровоградська обл., 

м. Знам’янка, вул. Свердлова, 22.
�  6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 

35,66 м2 на першому поверсі поліклініки.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., 

м. Знам’янка, вул. Жовтнева, 15.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

об’єкта для розрахунку розміру орендної плати при продовженні до-
говору оренди.

Балансоутримувач: Відділова лікарня ст. Знам’янка ДП «Одеська 
залізниця».

Орієнтовна дата оцінки – 31.03.2015.
Площа земельної ділянки: дані уточнюються.
Місце розташування земельної ділянки: Кіровоградська обл., 

м. Знам’янка, вул. Жовтнева, 15.
�  7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 

20,65 м2 на першому поверсі терапевтичного відділення.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Знам’ян-

ка, вул. Жовтнева, 15.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

об’єкта для розрахунку розміру орендної плати при продовженні до-
говору оренди.

Балансоутримувач: Відділова лікарня ст. Знам’янка ДП «Одеська 
залізниця».

Орієнтовна дата оцінки – 31.03.2015.
Площа земельної ділянки: дані уточнюються.
Місце розташування земельної ділянки: Кіровоградська обл., 

м. Знам’янка, вул. Жовтнева, 15.
� 8. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення площею 2,0 м2 

на першому поверсі службово-побутового корпусу.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Доброве-

личківський р-н, м. Помічна, вул. Вокзальна, 24.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

об’єкта для розрахунку розміру орендної плати при продовженні до-
говору оренди.

Балансоутримувач: Локомотивне депо Помічна ДП «Одеська за-
лізниця».

Орієнтовна дата оцінки – 31.03.2015.
Площа земельної ділянки: дані уточнюються.
Місце розташування земельної ділянки: Кіровоградська обл., До-

бровеличківський р-н, м. Помічна, вул. Вокзальна, 24.
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’єктів 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, 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.

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 відповід-
но до Положення; копія установчого документа претендента; копії 
кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному 
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складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання зві-
ту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатко-
во залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та 
підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими під-
писами, 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 до-
свіду 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); 
опис підтвердних документів; один конверт із зазначенням адреси 
учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція претендентів 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 конвер-
ті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної ді-
яльності».

Документи на участь у конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Кіро-
воградській області за чотири робочих дні до оголошеної дати про-
ведення конкурсу включно за адресою: м. Кіровоград, вул. Глинки, 
2, кімн. 801.

конкурс відбудеться 26 березня 2015 року о 8.00 у рв фдму 
по кіровоградській області за адресою: 25009, м. кіровоград, 
вул. глинки, 2, кімн. 708. телефон для довідок (0522) 33-23-38.

Львівська оБЛасть
інформація 

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

які будуть залучені до проведення незалежної  
оцінки об’єктів оренди державної власності

� 1. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення 
площею 12,1 м2 на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Городоцька, 186.
Балансоутримувач: Львівський відокремлений підрозділ Державної 

установи «Лабораторний центр на залізничному транспорті Держсан-
епідемслужби України».

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для роз-
рахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.

Розмір земельної ділянки пропорційний площі частини площі бу-
дівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибу-
динкової території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Городоць-
ка, 186.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2015.
� 2. Назва об’єкта оцінки: частина даху дев’ятиповерхової бу-

дівлі гуртожитку площею 30,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, смт Брюховичі, вул. Су-

хомлинського, 18.
Балансоутримувач: Львівський регіональний інститут державного 

управління Національної академії державного управління при Прези-
дентові України.

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

Розмір земельної ділянки пропорційний площі частини площі бу-
дівлі під об’єктом орендиз урахуванням пропорційної частки прибу-
динкової території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, смт Брюховичі, 
вул. Сухомлинського, 18.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2015.
� 3. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення 

№ 16 – 22 площею 122,5 м2 на першому поверсі триповерхової 
будівлі.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Замарстинівська, 7.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Львівській 

області.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди.

Розмір земельної ділянки пропорційний площі частини площі бу-
дівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибу-
динкової території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Замарсти-
нівська, 7.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2015.
� 4. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення 

№ 1 площею 188,8 м2 в одноповерховій будівлі гаража.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Гайдучка, 7.
Балансоутримувач: Львівський національний академічний театр 

опери та балету ім. С. Крушельницької.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для роз-

рахунку розміру орендної плати для продовження договору оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі частини площі бу-

дівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибу-
динкової території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Гайдучка, 7.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2015.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення 

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

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяль-
ності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, 
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.

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 реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) 
у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом ФДМУ від 
19.12.2001 № 2355; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні 
оцінки майна, зокрема подібного майна;переліку оцінювачів, які будуть 
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про 
оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного 
майна;письмової згоди оцінювачів, яких буде залучено суб’єктом оці-
ночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.

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

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

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному 
конверті з описом документів, що містяться у конверті, і має містити 
пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних 
з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних 

днях). На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності».

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

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

микоЛаївська оБЛасть
інформація 

рв фдму по миколаївській області про оголошення конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 

незалежної оцінки об’єктів оренди
� 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості 

для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження дого
вору оренди.
№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2  Адреса об’єкта оцінки Балансоутримувач Дата 

оцінки
1 Нежитлове примі-

щення другого 
по верху три по вер-
хової будівлі нав-
чаль ного корпусу 

82,3 м. Миколаїв, вул. Бузника, 5 Миколаївський 
національний уні-
верситет ім. В. О. 
Сухомлинського 

28.02.15

2 Будівля сараю 45,5 м. Миколаїв, вул. Нікольська,11 ДВНЗ Миколаївський 
політехнічний коледж 

31.03.15

3 Нежитлові при-
міщення 

22,4 Миколаївська обл., Веселинівський р-н, 
с. Ставки, вул. Леніна, 56а 

МД УДППЗ «Укр-
пошта»

31.01.15

4 Нежитлове при-
міщення

21,2 Миколаївська обл., Веселинівський р-н, 
с. Кудрявцівка, вул. Радянської Армії, 47

МД УДППЗ «Укр-
пошта»

31.01.15

5 Нежитлові при-
міщення

15,9 Миколаївська обл., Вознесенський р-н, 
с. Ракове, вул. Кольчака, 48

МД УДППЗ «Укр-
пошта»

31.01.15

6 Нежитлове при-
міщення

36,7 Миколаївська обл., Вознесенський р-н, 
с. Мартинівка, вул. Садова, 5

МД УДППЗ «Укр-
пошта»

31.01.15

7 Нежитлове при-
міщення

20,4 Миколаївська обл., м. Нова Одеса, 
вул. Леніна, 206

МД УДППЗ «Укр-
пошта»

31.01.15

8 Нежитлові при-
міщення

73,0 Миколаївська обл., Новоодеський р-н, 
с. Касперівка, вул. Малиновського, 30

МД УДППЗ «Укр-
пошта»

31.01.15

9 Нежитлові при-
міщення

66,0 Миколаївська обл., Новоодеський р-н, 
с. Гуріївка, вул. Шевченка, 17

МД УДППЗ «Укр-
пошта»

31.01.15

10 Нежитлові при-
міщення

20,2 Миколаївська обл., Новоодеський р-н, 
с. Воронцівка, вул. Сухацького, 20

МД УДППЗ «Укр-
пошта»

31.01.15

11 Нежитлові при-
міщення

65,9 Миколаївська обл., Снігурівський р-н, 
с. Центральне, вул. Леніна, 34

МД УДППЗ «Укр-
пошта»

31.01.15

12 Нежитлові при-
міщення

56,3 Миколаївська обл., Снігурівський р-н, 
с. Василівка, вул. Шкільна, 55

МД УДППЗ «Укр-
пошта»

31.01.15

13 Нежитлові при-
міщення

31,0 Миколаївська обл., Снігурівський р-н, 
с. Новософіївка, вул. Кооперативна, 9

МД УДППЗ «Укр-
пошта»

31.01.15

14 Нежитлові при-
міщення

26,1 Миколаївська обл., Кривоозерський р-н, 
с. Берізки, вул. 45-річчя Перемоги, 6

МД УДППЗ «Укр-
пошта»

31.01.15

15 Нежитлові при-
міщення

43,1 Миколаївська обл., Кривоозерський р-н, 
с. Тридуби, вул. Маяковського,18

МД УДППЗ «Укр-
пошта»

31.01.15

16 Нежитлове при-
міщення

10,9 Миколаївська обл., Кривоозерський р-н, 
с. Леніне, вул. Новошидської, 58

МД УДППЗ «Укр-
пошта»

31.01.15

17 Нежитлові при-
міщення

32,0 Миколаївська обл., Кривоозерський р-н, 
с. Красненьке, вул. Центральна, 6а

МД УДППЗ «Укр-
пошта»

31.01.15

18 Нежитлові при-
міщення

23,4 Миколаївська обл., Первомайський р-н, 
с. Кумари, вул. Центральна, 97

МД УДППЗ «Укр-
пошта»

31.01.15

19 Нежитлові при-
міщення

59,1 Миколаївська обл., Первомайський р-н, 
с. Степківка, вул. Головченка, 2

МД УДППЗ «Укр-
пошта»

31.01.15

20 Нежитлові при-
міщення

103,4 Миколаївська обл., Первомайський р-н, 
с. Лиса Гора, пров. Комсомольський, 3а 

МД УДППЗ «Укр-
пошта»

31.01.15

21 Нежитлові при-
міщення

35,1 Миколаївська обл., Арбузинський р-н, 
с. Полянка, вул. Сергія Лазо, 17

МД УДППЗ «Укр-
пошта»

31.01.15

22 Нежитлові при-
міщення

41,3 Миколаївська обл., Арбузинський р-н, 
с. Новоселівка, вул. Центральна, 9

МД УДППЗ «Укр-
пошта»

31.01.15

� 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості 
для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору 
оренди.
№
з/п Назва об’єкта оцінки Пло-

ща, м2
 Адреса об’єкта 

оцінки Балансоутримувач Дата 
оцінки

1 Частина будівлі матеріально-тех ніч-
но го складу та замощення виробничої 
бази з плит та бетону

189,0;
500,0

м. Миколаїв, 
вул. Бригадна, 44а

Жовтневе управління 
водного господарства

28.02.15

Учасникам конкурсу потрібно подати до канцелярії РВ ФДМУ по 
Миколаївській області конкурсну документацію в запечатаному кон
верті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. До 
підтвердних документів належать:

заява про участь в конкурсі за встановленою формою; копія уста-
новчого 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 додаткове 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 діяль-
ності, виданого претенденту Фондом державного майна України; 
інформація про претендента (документ, який містить відомості про 
претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого 
досвіду роботи оцінювачів, які працюють у штатному складі та до-
датково 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 
(у календарних днях – не більше 5 днів).

конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї ін-
формації за адресою: м. миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, 
конференц-зал регіонального відділення. 

Конкурсна документація подається до канцелярії РВ ФДМУ по Ми-
колаївській області за чотири робочих дні до оголошеної дати прове-
дення конкурсу (включно) за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 
6-й поверх, кімн. 38. Телефон для довідок (0512) 47-04-11.

одеська оБЛасть
інформація 

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

які будуть залучені до проведення незалежної  
оцінки об’єктів державної власності

� 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення догово
ру оренди.

№ 
з/п Найменування об’єкта оцінки Пло-

ща, м2
Адреса 

об’єкта оцінки Балансоутримувач
Заплано-
вана дата 

оцінки
1 Нежитлові приміщення в офісі 

комплексу, інв. № 060171
57,2 м. Одеса, 

вул. Примор-
ська, 6

ДП «Адміністрація морських 
портів України» (адміністрація 
Одеського морського порту)

31.03.15

2 Нежитлові приміщення № 23 (1/2 
частина приміщення), 25, 26, 28, 
32, 33 в одноповерховій будівлі, 
літ. С,інв. № 1001181

50,0 м. Одеса, Ти-
распольське 
шосе, 22а

ДСК Чорноморське морське 
пароплавство

31.03.15

3 Нежитлові приміщення № 57, 58, 
59, 60, 61, 62, 63 в адміністратив-
ній будівлі, інв. № 10335020

100,6 м. Одеса, 
вул. Ланжеро-
нівська, 15а

ДП «Науково-дослідний 
проектно-конструкторський ін-
ститут морського флоту України 
ДП «УкрНДІМФ»

31.03.15

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

№ 
з/п Найменування об’єкта оцінки Пло-

ща, м2
Адреса об’єкта 

оцінки Балансоутримувач
Заплано-
вана дата 

оцінки
1 Приміщення технічного поверху 

(6,5 м2) та частина покрівлі 10-го 
поверху учбового корпусу № 3 
(8,0 м2)

14,5 м. Одеса, просп. 
Шевченка, 1

Одеський національний 
політехнічний університет

31.03.15

2 Нежитлове приміщення другого 
поверху будівлі управління № 3

31,4 м. Одеса, пл. Мит-
на, 1/2

Одеська філія Державного 
підприємства «Адміністра-
ція морських портів Украї-
ни» (адміністрація Одесь-
кого морського порту)

31.03.15

№ 
з/п Найменування об’єкта оцінки Пло-

ща, м2
Адреса об’єкта 

оцінки Балансоутримувач
Заплано-
вана дата 

оцінки
3 Нежитлові приміщення № 29 – 

31 одноповерхової будівлі профі-
лакторію (45-49 бокси) літ.«С»

43,5 м. Одеса, Тирас-
польське шосе, 22а

Державна судноплавна 
компанія «Чорноморське 
морське пароплавство»

31.03.15

4 Приміщення борошняного цеху 
на першому поверсі студентської 
їдальні ОНПУ

94,0 м. Одеса, просп. 
Шевченка, 1

Одеський національний 
політехнічний університет

31.03.15

5 Нежитлові приміщення на першо-
му поверсі в будівлі учбового 
корпусу № 7 ОНПУ площею 
21,0 м2 

21,0 м. Одеса, просп. 
Шевченка,1/3,

Одеський національний 
політехнічний університет

31.03.15

6 Нежитлове вбудоване приміщен-
ня в будівлі залізничного вокзалу

32,4 Одеська обл., 
м. Роздільна, При-
вокзальна площа, 1

Одеська залізниця 31.03.15

7 Нежитлове приміщення техніч-
ного поверху та ділянка даху в 
будівлі учбового корпусу 1 «А»

16,39 м. Одеса, вул. Леві-
тана, 46а

Одеська державна акаде-
мія холоду

31.03.15

8 Частина нежитлового підвального 
приміщення 5-поверхової будівлі 
гуртожитку № 5

4,0 м. Одеса, вул. Ка-
натна, 104

Одеська національнаака-
демія харчових технологій

31.03.15

9 Нежитлове приміщення 3-го по-
верху 4-поверхової адмінбудівлі 
(інв. № 10109)

33,15 Одеська обл., 
м. Южне, вул. За-
водська, 3а, корп. 
217

Українське державне 
підприємство «Укрхім-
трансаміак» (Южненське 
Управління Магістрально-
го Аміакопроводу)

31.03.15

10 Вбудоване нежитлове при-
міщення

83,1 м. Одеса, вул. Но во-
сель сь кого, 74/76

Вищий навчальний заклад 
«Одеська державна акаде-
мія технічного регулюван-
ня та якості»

31.03.15

11 Нежитлове приміщення 
першого поверху в будівлі 
учбово-побутового корпусу 
(інв. № 10310001) (реєстровий 
№ 085571570.1.ККИЕМЯ 001)

59,1 м. Одеса, пров. Са-
банський, 4

Одеський юридичний 
інститут національного 
університету внутрішніх 
справ

31.03.15

12 Нежитлове приміщення 3-го по-
верху 4-поверхової адмінбудівлі 
(інв. № 10109)

35,8 Одеська обл., 
м. Южне, вул. За-
водська, 3а, корп. 
217

Українське державне 
підприємство «Укрхім-
трансаміак» (Южненське 
управління магістрального 
аміакопроводу)

31.03.15

13 Частина приміщення в читаль-
ному залі бібліотеки головного 
корпусу Одеського державного 
аграрного університету

4,0 м. Одеса, вул. Ка-
натна, 99

Одеський державний 
аграрний університет

31.03.15

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі:
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціноч-

ної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270 
та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за 
№ 1096/19834, документація подається претендентом в запечатаному 
конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. 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 оцінюва-
чів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт 
з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та під-
писання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної 
ділянки), завірені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфі-
каційних документів оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта оціночної 
діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; 
інформація про претендента (документ, який містить відомості про 
претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого 
досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та 
додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі 
подібного майна, тощо).

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

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

У випадку не укладення договору на проведення оцінки з пере-
можцем конкурсу або його відмови від виконання робіт за договором 
на підставі п. 3.7 Положення комісія може визначати учасника конкурсу, 
з яким може бути укладено договір на проведення оцінки майна.

Конкурсну документацію слід подавати до РВ ФДМУ по Одеській 
області за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу (включ-
но) за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й 
поверх, кімн. 1113.

конкурс відбудеться об 11.00 через 14 днів після опубліку-
вання цієї інформації у кімн. 503. місцезнаходження комісії: 
м. одеса, вул. велика арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1110, 
телефони: (048) 731-50-28, 731-50-39.

ПоЛтавська оБЛасть
інформація 

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

які будуть залучені до проведення незалежної  
оцінки майна з визначенням ринкової вартості

� 1. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення у будівлі 
корпусу № 11 (вск «нептун») площею 2,0 м2.

Місцезнаходження об’єкта: Полтавська обл., м. Кременчук, 
вул. Першотравнева, 2а.

Балансоутримувач: Кременчуцький національний університет імені 
Михайла Остроградського.

Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення до-
говору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.03.2015.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 

3 календарних дні для доопрацювання звіту).
� 2. Назва об’єкта: підвальне приміщення площею 614,1 м2.
Місцезнаходження об’єкта: м. Полтава, вул. М. Бірюзова, 64а.
Балансоутримувач: ДНЗ «Полтавське вище міжрегіональне профе-

сійне училище імені Героя Радянського союзу Бірюзова С. С.».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення до-

говору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.03.2015.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 

календарних дні для доопрацювання звіту).
� 3. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 

4,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: м. Полтава, вул. Шевченка, 23.
Балансоутримувач: ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна 

академія».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення до-

говору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.03.2015.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 

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

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

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

Зазначені документи подаються окремо від конкурсних пропозицій 
і не запечатуються у конверт.

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

Строк підписання договору на проведення робіт з незалежної оцінки 
майна переможцем конкурсу – 7 календарних днів з моменту отриман-
ня повідомлення щодо підписання договору.

Конкурсну документацію слід подавати до відділу персоналу та 
адміністративно-господарської роботи РВ ФДМУ по Полтавській об-
ласті за адресою: м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, кімн. 401 до 20.03.2015 
включно.

Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оці-
ночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 
№ 1270, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 
за № 1096/19834, конкурс відбудеться 26.03.2015 о 10.00 у рв 
фдму по Полтавській області за адресою: 36014, м. Полтава, 
вул. Леніна, 1/23, 4-й поверх, кімн. 404. телефон для довідок 
(05322) 2-89-58.

рівненська оБЛасть
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
� 1. Найменування об’єкта оцінки: частина клубу-кафе «сучас-

ник» площею 25,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Чорновола, 49а.
Балансоутримувач: Національний університет водного господар-

ства та природокористування.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки – 31.03.2015.
� 2. Найменування об'єкта оцінки: частина вестибуля першого 

поверху навчального корпусу № 2 площею 18,0 м2.
Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Рівне, вул. Приходька, 75.
Балансоутримувач: Національний університет водного господар-

ства та природокористування.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки – 31.03.2015.
� 3. Найменування об’єкта оцінки: «Більярдна», інвентарний 

№ 4708/400, реєстровий № 24584661.341.ааажаг216, пло-
щею 110,5 м2.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Володимирець-
кий р-н, с. Рудка, вул. Білоозерська, 1.

Балансоутримувач: ДП «НАЕК «Енергоатом» та обліковується у ВП 
«Рівненська АЕС».

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

Запланована дата оцінки – 31.03.2015.
� 4. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового примі-

щення першого поверху будівлі штабу площею 2,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Володимирець-

кий р-н, с. Іванчі.
Балансоутримувач: Полицька виправна колонія № 76.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки – 31.03.2015.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення 

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

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», яким передбачено здійснення 
практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спе-
ціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

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

заява про участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно до 
додатка 2 Положення); копія установчого документа претендента; копії 
кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному скла-
ді та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про 
оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено 
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 Фондом державного майна України; інформація про претен-
дента (документ, який містить відомості про претендента щодо його 
досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, 
які працюють у 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 ціни виконання робіт, калькуляції 
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт 
(у календарних днях).

конкурс відбудеться 7 квітня 2015 року о 10.00 у рв фдму 
по рівненській області за адресою: 33028, м. рівне, вул. 16 Лип-
ня, 77.

Документи на участь у конкурсі приймаються до 17.00 31 березня 
2015 року за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня,77. Телефон для 
довідок 22-79-40.

терноПіЛьська оБЛасть
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів
� 1. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно, а саме: 

частина даху загальною площею 48,0 м2 лабораторного корпусу 
тернопільського обласного управління водних ресурсів, що перебу-
ває на балансі Тернопільського обласного управління водних ресурсів.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Тернопіль, вул. За Рудкою, 35.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

майна з метою подальшого розрахунку орендної плати.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: –.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 31.01.2015 – 

8 555,00 грн.
Дата оцінки – 28.02.2015.
� 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення магазину за-

гальною площею 43,1 м2 пасажирської будівлі станції великий 
глибочок, реєстровий номер 01059900.20011.аааввж147, 
що перебуває на балансі Відокремленого підрозділу «Управління 
будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд № 2» ДТГО «Львівська 
залізниця».

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Тернопільська обл., Тернопіль-
ський р-н, с. Великий Глибочок, вул. Я. Стецька, 3.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
майна з метою подальшого розрахунку орендної плати.

Основні види продукції (послуг), що виробляється: –.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 28.02.2015 – 

3 096,00 грн.
Дата оцінки – 28.02.2015.
� 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень пер-

шого поверху будівлі складу комплексу Чортківського навчально-
наукового інституту підприємництва та бізнесу тнеу загальною 
площею 75,5 м2 (літ. «е», позиції: котельня (1-15) – 64,7 м2, опе-
раторська (1-16) – 3,7 м2, електрощитова (1-17) – 2,9 м2, туалет 
(1-18) – 1,8 м2, кладова (1-19) – 2,4 м2), що перебувають на балансі 
Тернопільського національного економічного університету.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Тернопільська обл., м. Чортків, 
вул. С. Бандери, 46.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
майна з метою подальшого розрахунку орендної плати.

Основні види продукції (послуг), що виробляється: –.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.02.2015 – 

14 653,80 грн.
Дата оцінки – 31.03.2015.
� 4. Назва об’єкта оцінки: приміщення гаража загальною пло-

щею 237,4 м2 (будівля під літ. «м»), що перебуває на балансі Терно-
пільського міжрайонного управління водного господарства.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Тернопіль, вул. Текстильна, 
30а.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
майна з метою подальшого розрахунку орендної плати.

Основні види продукції (послуг), що виробляється: –.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.01.2015 – 

32 007,00 грн.
Дата оцінки – 31.03.2015.
� 5. Назва об’єкта оцінки: необоротні активи, передані в орен-

ду, та майно, набуте під час оренди за державні кошти цілісного 
майнового комплексу структурного підрозділу державного під-
приємства «Бучацький мальтозний завод», що орендує ПрАТ «Га-
ліція дистилері», з метою продовження договору оренди.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Тернопільська обл., м. Бучач, 
вул. Бариська, 8а.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
необоротних активів, переданих в оренду, та майна, набутого під час 
оренди за державні кошти, з метою продовження договору оренди.

Основні види продукції (послуг), що виробляються: виробництво 
дистильованих алкогольних напоїв.

Кількість необоротних активів – 107 од.
Балансова вартість необоротних активів станом на 28.02.2015 – 

1 609 864,55 грн.
Залишкова вартість необоротних активів станом на 28.02.2015 – 

426 712,66 грн.
Дата оцінки – 28.02.2015.
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення кон

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

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

Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному кон-
верті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції 
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання ро-
біт: для об’єктів 1-4 – не більше 5 календарних днів, для об’єкта 5 – не 
більше 15 календарних днів.

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

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

ності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, ви-
даних відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльності в Україні», яким передбачено здійснення 
діяльності з оцінки майна за напрямом – «Оцінка об’єктів у матеріальній 
формі» та спеціалізаціями 1.1. «Оцінка нерухомих речей (нерухомого 
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на 
них» та 1.2. «Оцінка машин та обладнання»; які мають відповідну кваліфі-
кацію стосовно оцінки об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними 
кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстра-
цію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку 
реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, 
затвердженого наказом ФДМУ від 19.12.2001 № 2355, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за № 1092/6283 (зі змінами); 
які мають досвід у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна; у 
складі яких працюють оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з 
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, та їх особистого до-
свіду у проведенні оцінки подібного майна; за наявності письмової згоди 
оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності 
до виконання робіт з оцінки майна.

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

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

Конкурсна документація приймається до 19 березня 2015 року включ-
но за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, кімн. 604.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з 
описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конвер-
ті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної ді-
яльності».

конкурс відбудеться 26 березня 2015 року о 10.00 у рв фдму 
по тернопільській області за адресою: м. тернопіль, вул. танцо-
рова, 11. телефон для довідок 52-66-85.

Херсонська оБЛасть
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки державного майна
�  Об’єкт оцінки: вбудовані нежитлові приміщення першо-

го, другого, третього поверхів та підвалу загальною площею 
992,9 м2, що перебувають у 3-поверховій будівлі (у тому чис-
лі перший поверх – 254,1 м2, другий поверх – 259,2 м2, третій 
поверх – 264,8 м2 та підвал – 214,8 м2), реєстраційний номер 
167973165101, за адресою: м. Херсон, вул. Петренка, 87, що пе-
ребуває на балансі ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр 
Держсанепідслужби України».

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

Запланована дата оцінки: 31.03.2015.
Звіти про оцінку мають бути прошиті (прошнуровані), пронумеро-

вані, скріплені 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 
оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінюва-
чів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з 
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми осо-
бистими підписами; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, 
виданого претенденту Фондом державного майна України; інформацію 
про претендента (документ, який містить відомості про претендента 
щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи 
оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залуча-
ються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, 
тощо); конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному 
конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, каль-
куляції 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. 236. 

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

конкурс відбудеться о 14.00 через 14 днів після опублікування 
цієї інформації в рв фдму по Херсонській області за адресою: 
м. Херсон, просп. ушакова, 47, кімн. 243, 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
�  Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 

вартості для розрахунку орендної плати з метою пролонгації дого
вору оренди.
№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Пло-

ща, м2
Адреса об’єкта 

оцінки
Балансоутримувач Дата 

оцінки
1 Частина нежитлового приміщення 

на п’ятому поверсі в адмінбудівлі
303,6 м. Черкаси, 

вул. Леніна, 31/1
ЧДЖПП «Житлосервіс» 28.02.15

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

діяльності, затвердженого наказом ФДМУ вiд 29.08.2011 № 1270, до
кументація подається претендентом 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». 
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 квалiфiкацiйних документів оцінювачів, 
якi працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведен-
ня оцінки та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову 
оцінку земельної ділянки); письмові згоди оцiнювачiв, яких буде до-
датково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна 
(експертну грошову оцінку земельної ділянки) та підписання звіту про 
оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки), завiренi 
їхнiми 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 мiстить вiдомостi про претендента щодо його 
досвiду роботи, квалiфiкацiї та особистого досвiду роботи оцiнювачiв, 
якi працюють у його штатному складi та додатково залучаються ним, з 
незалежної оцiнки майна, у т. ч. подібного майна, тощо).

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному кон-
верті і має містити пропозиціЇ щодо ціни виконання робiт, калькуляцiї 
витрат, пов’язаних з виконанням робiт, 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 Черкаськiй 
області за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205.

Останнiй день подання заяв – 27 березня 2015 року.
конкурс відбудеться 2 квітня 2015 року в рв фдму по Чер-

каській області за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевчен-
ка, 205. тел. 37-29-71.

Чернівецька оБЛасть
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки майна
� Назва об’єкта оцінки: приміщення будівлі гаражів (літ. Б) за-

гальною площею 223,18 м2.
Місцезнаходження об’єкта: м. Новодністровськ, мкр-н «Діброва», 

квартал 18, буд. 5.
Балансоутримувач: Чернівецька дирекція Українського державного 

підприємства поштового зв’язку «Укр пошта» (м. Чернівці, вул. Худяко-
ва, 6), тел. (0372) 52-43-03.

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

(основних засобів): 1 од. (приміщення будівлі гаражів (літ. Б) загаль-
ною площею 223,18 м2).

Балансова залишкова вартість основних засобів: 12 508,78 грн. 
станом на 31.12.2014.

Розмір земельної ділянки: 0,1563 га, розмір земельної ділянки під 
об’єктом оренди пропорційний площі будівлі.

Місце розташування земельної ділянки: Чернівецька обл., м. Но-
водністровськ.

Цільове призначення земельної ділянки: 1.14.9 – зв’язку і телеко-
мунікацій (для комерційного використання) (державний акт на право 
постійного користування земельною ділянкою серії ЯЯ № 351190 від 
07.08.2011).

Правовий режим земельної ділянки: право постійного користу-
вання.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація від-
сутня.

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

дата оцінки – 28.02.2015.
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.

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

підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів 
та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, ви-
даними відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у 
Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду дер-
жавного майна України від 19.12.2001 № 2355 і зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за № 1092/6283 (зі змінами); 
досвіду суб’єктів оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зо-
крема подібного майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені до ви-
конання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, та 
їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна; письмової 
згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктами оціночної 
діяльності до виконання робіт з оцінки майна.

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

Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення 
ФДМУ по Чернівецькій області конкурсну документацію, яка складаєть
ся 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; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залу-
чено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання 
звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами (у тому 
числі тих, що працюють за сумісництвом); копія сертифіката суб’єкта 
оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна 
України; інформація про претендента (документ, який містить відомості 
про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особисто-
го досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та 
додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі 
подібного майна, тощо).

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

інформація 
рв фдму по Харківській області про проведення конкурсу  

на право оренди нерухомого державного майна
�  Назва об’єкта оренди: частина холу на 9-му поверсі 

11-поверхової будівлі учбово-лабораторного корпусу, інв. 
№ 10310016, літ. а-11, загальною площею 6,3 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Корчагінців, 58, що перебуває на балансі Харківської 
медичної академії післядипломної освіти.

Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну 
оцінку на 12.11.14, становить 35 000,00 грн. без ПДВ.

Орган управління: Міністерство охорони здоров’я України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за ви-

користання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за ба-
зовий місяць оренди – січень 2015 року, яка без урахування Пдв 
становить 126,25 грн. при орендній ставці 4 %, виходячи з ринкової 
вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку. У подальшому оренд-
на плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції; цільове 
використання об’єкта оренди – розміщення буфету, що не здійснює 
продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі; ефективне 
використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з до-
говором оренди; дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта орен-
ди, у т. ч. протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних 
норм; під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага 
тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату 
за базовий місяць оренди за інших рівних умов; переможець конкурсу 
зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку за-
мовникові оцінки протягом 7 календарних днів з моменту оголошення 
його переможцем конкурсу під час відкритого засідання конкурсної 
комісії; переможець конкурсу зобов’язаний укласти договір оренди 
протягом 20 календарних днів з моменту оголошення його перемож-
цем конкурсу під час відкритого засідання конкурсної комісії з підпи-
санням протоколу переможцем конкурсу; строк дії договору оренди – 
2 роки 11 місяців; подальше використання орендованого майна буде 
здійснюватися відповідно до вимог чинного законодавства; заборона 
суборенди та приватизації орендованого майна.

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

заяву про участь у конкурсі (у т. ч. обов’язково зазначити пошто-
ву адресу з індексом та контактний номер телефону претендента); 
конкурсні пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру 
орендної плати;

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

представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії уста-
новчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінан-
сові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредитор-
ської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, 
що сто сов но нього не порушено справу про банкрутство; копію ліцензії  
на здій снення окремого виду діяльності (за наявності такого);

для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або на-
лежним чином оформлену довіреність; завірені належним чином копії 
реєстраційних документів; завірену належним чином копію виписки 
або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізич-
них осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларації про 
доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – 
платника єдиного податку (за останній звітній період).

Конкурс буде проведено у приміщенні РВ ФДМУ по Харківській 
області на 14-й календарний день з дня опублікування цієї інформації 
в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Харків, вул. Гудано-
ва, 18.

Кінцевий термін прийняття заяв та документів на участь у конкур-
сі – за три робочих дні до дати проведення конкурсу до 15.00 за адре-
сою: м. Харків, вул. Гуданова, 18, 3-й поверх, кімн. 308. Регіональним 
відділенням приймається пакет документів в запечатаному непрозо-
рому конверті з написом «На конкурс – оренда» з відбитком печатки 
претендента (за наявності) із зазначенням назви претендента і об’єкта 
оренди (адреса, площа, назва балансоутримувача) та дати і номера 
газети «Відомості приватизації», в якому опублікована інформація 
про об’єкт оренди.

конкурс з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону буде проведено о 10.00 
на 21-й календарний день з дня опублікування цієї інформації в 
газеті «відомості приватизації».

Допущені для участі в конкурсі учасники конкурсу або їх уповно-
важені особи подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної 
плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті 
на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасника конкур-
су. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної плати 
завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.

Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу 
на право оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ 
від 31.08.11 № 906 та враховуючи наказ ФДМУ «Про затвердження Пе-
реліку документів, які подаються орендодавцеві для укладання дого-
вору оренди майна, що належить до державної власності» від 14.11.05 
№ 2975, зі змінами.

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

Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати 
у РВ ФДМУ по Харківській області (відділ оренди) за адресою: м. Харків, 
вул. Гуданова, 18, кімн. 413 або за тел. 704-16-98.

ПіДСУмКИ
інформація 

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

За результатами конкурсу на право оренди державного нерухомого 
майна – вбудованих нежитлових приміщень (поз. 13-1, 13-2) загальною 
площею 29,0 м2 будівлі літ. А, що перебувають на балансі Концерну 
«Військторгсервіс», за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. 
Духновича, 2, прим. 13, проведеного 25.02.2015, переможцем визнано 
фізичну особу – підприємця Дорчі Степана Чобовича.

За результатами конкурсу на право оренди державного нерухомого 
майна – вбудованих нежитлових приміщень (поз. 13-5, 13-6) загальною 
площею 48,8 м2 будівлі літ. А, що перебувають на балансі Концерну 
«Військторгсервіс», за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. 
Духновича, 2, прим. 13, проведеного 25.02.2015, переможцем визнано 
фізичну особу – підприємця Садоха Валентину Валентинівну.

За результатами конкурсу на право оренди державного нерухомого 
майна – приміщень (поз. 3-1, 3-2, 3-3) загальною площею 57,7 м2 ма-
газину літ. А, що перебувають на балансі Концерну «Військторгсервіс», 
за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, пл. Миру, 12-14, прове-
деного 26.02.2015, переможцем визнано фізичну особу – підприємця 
Маркову Наталю Миколаївну.

За результатами засідання конкурсною комісією прийнято рішення 
укласти договір оренди вбудованих нежитлових приміщень (поз. 13-3, 
13-4) загальною площею 37,5 м2 будівлі літ. А, що перебувають на ба-
лансі Концерну «Військторгсервіс», за адресою: Закарпатська обл., м. 
Мукачеве, вул. Духновича, 2, прим. 13 з фізичною особою – підпри
ємцем Шершун Я. Ю., як з єдиним претендентом, пропозиція якого 
відповідає умовам конкурсу.

За результатами засідання конкурсною комісією прийнято рішення 
укласти договір оренди вбудованих нежитлових приміщень (поз. 1-3) 
загальною площею 68,1 м2 магазину № 41 літ. А, що перебувають на 
балансі Концерну «Військторгсервіс», за адресою: Закарпатська обл., 
м. Мукачеве, вул. Молодіжна (Героїв Ленінграда), 29 з фізичною осо
бою – підприємцем Шершун Я. Ю., як з єдиним претендентом, пропо
зиція якого відповідає умовам конкурсу.

За результатами засідання конкурсною комісією прийнято рішення 
укласти договір оренди вбудованих нежитлових приміщень (поз. 1-6) 
загальною площею 151,4 м2 магазину № 1 літ. А, що перебувають на 
балансі Концерну «Військторгсервіс», за адресою: Закарпатська обл., 
м. Мукачеве, вул. Молодіжна (Героїв Ленінграда), 29 з фізичною осо
бою – підприємцем Шершун Я. Ю., як з єдиним претендентом, пропо
зиція якого відповідає умовам конкурсу.

За результатами засідання конкурсною комісією прийнято рішення 
укласти договір оренди вбудованих нежитлових приміщень (поз. 1-16) 
загальною площею 399,6 м2 магазину № 9 літ. А, що перебувають на 
балансі Концерну «Військторгсервіс», за адресою: Закарпатська обл., 
м. Мукачеве, вул. Молодіжна (Героїв Ленінграда), 29 з фізичною осо
бою – підприємцем Шершун Я. Ю., як з єдиним претендентом, пропо
зиція якого відповідає умовам конкурсу.

інформація 
рв фдму по м. києву про підсумки конкурсів на право  

оренди нерухомого державного майна
За результатами конкурсу, проведеного 12.01.2015, на право укла-

дення договору оренди нерухомого державного майна площею 2,0 м2, 
що перебуває на балансі ДВНЗ «Київський коледж будівництва, архітек-
тури та дизайну», за адресою: м. Київ, вул. Стадіонна, 2/10 (на першому 
поверсі навчального корпусу) конкурсною комісією прийнято рішення 
укласти договір оренди з переможцем конкурсу – ФОП Лєтовим А. М.

 За результатами конкурсу, проведеного 23.12.2015, на право 
укладення договору оренди нерухомого державного майна площею 
1,0 м2, що перебуває на балансі Київського коледжу комп’ютерних 
технологій та економіки НАУ, за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 
5 (приміщення навчального корпусу № 1) конкурсною комісією при
йнято рішення укласти договір оренди з єдиним учасником конкур
су – ФОП Зровко І. Ю.

За результатами конкурсу, проведеного 10.02.2015, на право укла-
дення договору оренди нерухомого державного майна площею 1,0 м2, 
що перебуває на балансі Київського національного університету бу-
дівництва і архітектури, за адресою: м. Київ, вул. Освіти, 4 прийнято 
рішення укласти договір оренди з єдиним учасником конкурсу – ФОП 
Гатенюк В. М.

За результатами конкурсу з використанням відкритості пропонування 
розміру орендної плати за принципом аукціону, проведеного 18.02.2015, 
на право укладення договору оренди державного нерухомого майна – 
частини холу на першому поверсі будівлі навчального корпусу № 12 пло-
щею 2,0 м2, що перебуває на балансі Національного технічного універси-
тету України «Київський політехнічний інститут», за адресою: м. Київ, вул. 
Академіка Янгеля, 9/16 конкурсною комісією прийнято рішення укласти 
договір оренди з переможцем конкурсу – ФОП Котенко А. Є.

За результатами конкурсу з використанням відкритості пропону-
вання розміру орендної плати за принципом аукціону, проведеного 

18.02.2015, на право укладення договору оренди державного неру-
хомого майна – частини холу на першому поверсі будівлі навчального 
корпусу № 22 площею 2,0 м2, що перебуває на балансі Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний інститут», 
за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 115/3 конкурсною комісією 
прийнято рішення укласти договір оренди з переможцем конкурсу – 
ФОП Котенко А. Є.

За результатами конкурсу, проведеного 17.02.2015, на право 
укладення договору оренди державного нерухомого майна на пер-
шому поверсі гуртожитку № 8 загальною площею 58,0 м2, що пере-
буває на балансі Київського національного університету будівництва 
і архі тектури, за адресою: м. Київ, просп. Червонозоряний, 10 прий
нято рішення укласти договір оренди з єдиним учасником конкурсу – 
ФОП Навроцьким О. В.

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

інформація 
яворівської кеЧ району про проведення конкурсу на право 

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

м. Яворова, адреса: 81000, Львівська обл., м. Яворів, вул. Львівська, 19.
� 1. Назва об’єкта та його місцезнаходження: технічний майданчик 

військового містечка № 38 загальною площею 250,0 м2 за адресою: 
Львівська обл., Яворівський р-н, Яворівський навчальний центр.

стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до 
вимог чинного законодавства України, становить 1 673,10 грн. без 
урахування Пдв.

Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; використання технічного май-

данчика під розміщення базової станції оператора телекомунікацій, що 
надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку оператора та провайде-
ра телекомунікацій, який надає послуги з доступу до мережі Інтернет; 
компенсація орендодавцю податку на землю під об’єктом оренди та 
за прилеглу територію; компенсація витрат за виконання незалежної 
оцінки майна; виконання ремонту орендованого майна, встановлення 
приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів оренда-
ря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями, за-
безпечення зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати внесенням 
завдатку у розмірі, не меншому, ніж місячна орендна плата.

кінцевий термін приймання документів на конкурс – по завер-
шенні 20 календарних днів з дня опублікування цієї інформації в 
газеті «відомості приватизації».

Тел./факс для довідок (03259) 21-11-40.
� 2. Назва об’єкта та його місцезнаходження: технічний май-

данчик військового містечка № 16 загальною площею 250,0 м2 
за адресою: Львівська обл., Жовківський р-н, с. Воля-Висоцька. 

стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до 
вимог чинного законодавства України, становить 1 690,07 грн. без 
урахування Пдв. 

Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; використання технічного май-

данчика під розміщення базової станції оператора телекомунікацій, що 
надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку оператора та провайде-
ра телекомунікацій, який надає послуги з доступу до мережі Інтернет; 
компенсація орендодавцю податку на землю під об’єктом оренди та 
за прилеглу територію; компенсація витрат за виконання незалежної 
оцінки майна; виконання ремонту орендованого майна, встановлення 
приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів оренда-
ря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями, за-
безпечення зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати внесенням 
завдатку у розмірі, не меншому, ніж місячна орендна плата.

кінцевий термін приймання документів на конкурс – по завер-
шенні 20 календарних днів з дня опублікування цієї інформації в 
газеті «відомості приватизації».

Тел./факс для довідок (03259) 21-11-40.

оГоЛоШеннЯ Про нАмір 
ПереДАТИ ДерЖАВне  
мАЙно В оренДУ

відповідно до звернення рв фдму по м. києву в оголошенні 
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, опубліко-
ваному в газеті «Відомості приватизації» № 7 (856) від 18.02.2015 на 
стор. 13, дані щодо об'єкта поз. № 1 – нерухомого майна площею 
106,5 м2 (реєстровий номер майна 21680000.1.АААДЕЖ528), що пе-
ребуває на балансі Головного управління регіональної статистики, 
за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 4-6 вважати недійсним.

відповідно до звернення рв фдму по м. києву в оголошен-
ні про намір передати в оренду об’єкти державного майна, опублі-
кованому в газеті «Відомості приватизації» № 9 (858) від 04.03.15 
на стор. 13, дані щодо об'єкта поз. № 7 – нерухомого майна загаль-
ною площею 2,0 м2, що перебуває на балансі Державного універ-
ситету телекомунікацій, за адресою: м. Київ, вул. Солом’янська, 7 
вважати недійсними.

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

о р е н Д а

оГоЛоШеннЯ Про ПроВеДеннЯ КонКУрСіВ нА ПрАВо оренДИ мАЙнА

Конкурсну документацію слід подавати до відділу персоналу та ор-
ганізаційного забезпечення РВ ФДМУ по Чернівецькій області (м. Чер-
нівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, каб. 5) до 16.45 20.03.2015.

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

конкурс відбудеться 26 березня 2015 р. о 10.00 у рв фдму по 
Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Л. кобилиці, 
21а. телефон для довідок (0372) 55-44-84.

м. київ
інформація 

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

� 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою погодження договору 
оренди (за заявою від сторонніх організацій).
№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Пло-

ща, м2 Адреса об’єкта оцінки Балансоутримувач Орієнтовна 
дата оцінки

1 Нежитлове приміщення 231,7 м. Київ, Труханів острів, 
вул. Труханівська, 18 

ДП «Науково-дослідний 
інститут «КВАНТ»

28.02.15

2 Нежитлове приміщення 22,9 м. Київ, вул. Димитрова, 5 ДП «Науково-дослідний 
інститут «КВАНТ»

28.02.15

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

Назва об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2 Адреса об’єкта оцінки Балансоутримувач Орієнтовна 

дата оцінки
1 Нежитлове 

приміщення
16,1 м. Київ, вул. Бердичів-

ська, 1
Центральний госпіталь МВС 
України

28.02.15

2 Нежитлове 
приміщення

94,0 м. Київ, вул. Бердичів-
ська, 1

Центральний госпіталь МВС 
України

28.02.15

3 Нежитлове 
приміщення

74,9 м. Київ, вул. Обсерва-
торна, 25

ДП Державне спеціалізоване ви-
давництво «Техніка»

28.02.15

4 Нежитлове 
приміщення

268,0 м. Київ, вул. І. Клименка, 
5/2, літ. Б

ДП «Державний науково-дослідний 
інститут будівельних конструкцій»

28.02.15

� 3. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою пролонгації догово
ру оренди.
№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2 Адреса об’єкта оцінки Балансоутримувач Дата 

оцінки
1 Частина нежитло-

вого приміщення
1,4 м. Київ, вул. Красилів-

ська, 8/4
Київський національний лінгвістичний 
університет

31.01.15

2 Частина нежитло-
вого приміщення

2,8 м. Київ, вул. Феодосі-
ївська, 8/13

Київський національний лінгвістичний 
університет

31.01.15

3 Частина нежитло-
вого приміщення

1,4 м. Київ, вул. Красилів-
ська, 8/4

Київський національний лінгвістичний 
університет

31.01.15

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

заява про участь у конкурсі (за встановленою формою); копія 
установчого документа претендента; копії кваліфікаційних докумен-
тів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено 
до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмо-
ві згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до 
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, 
завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта 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).

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

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

конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. 
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, який відбудеться 3 квітня 2015 р.».

конкурс відбудеться 3 квітня 2015 р. об 11.00 у рв фдму по 
м. києву за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для до-
відок 281-00-32.

Документи приймаються до 12.30 30 березня 2015 р. за адресою: 
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок 281-00-32.


